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Opinnäytetyö on toiminnallinen eli produktiivinen ja sen tarkoitus on Nolla tapaturmaa -foo-
rumin vuoden 2019 seminaaritapahtuman digitaalisen markkinoinnin kehittäminen sekä
luoda kehittämissuunnitelma, jota voidaan hyödyntää myös organisaation muiden tapahtu-
mien suunnittelussa ja markkinoinnissa. Lisäksi suunnitelman kautta edistetään digitaali-
sen markkinoinnin työvälineiden, kuten markkinoinnin automaatiojärjestelmän ja sosiaali-
sen median kanavien käyttöä organisaatiossa. Seminaaritapahtuman kohderyhmä ovat b-
to-b-asiakkaat.

Teoreettinen osa jakautuu tapahtuman järjestämisen kokonaisuuteen, jossa tapahtuman
tavoitteiden ja lähtökohta-analyysien määrittelyjen kautta siirrytään kohderyhmien analy-
sointiin sekä asiakkaan ostoprosessiin vaikuttamiseen. Tapahtuman markkinointiviestintä
osassa on keskitytty sisältömarkkinointiin, hakukoneoptimointiin, sähköpostimarkkinointiin
sekä erilaisiin markkinointia tukeviin sosiaalisen median kanavavalintoihin. Markkinoinnin
työvälineen markkinoinnin automaatiojärjestelmän mahdollisuudet tulevat esille etenkin
sähköpostimarkkinointia tehdessä ja muuta mainontaan kohdistaessa.

Toiminnallisen osuudessa kehittämissuunnitelmaa luodessa hyödynnettiin edellisen vuo-
den tapahtuman toimenpiteiden analysoinnin kautta tulleita tuloksia. Lisäksi käytetään se-
minaaritapahtuman osallistujilta kerättyjä palautteita markkinoinnin kehittämissuunnitel-
massa luodessa.
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1 Johdanto

Digitaalisena aikakautena ihmiset kaipaavat myös henkilökohtaisesti vastatusten tapahtu-

vaa kohtaamisia. Tapahtuma on paikka, jossa asiakkaat, yhteystyökumppanit sekä me-

dian edustajat pääset kohtaamaan toisensa. Tapahtumassa välitetään tietoa ja verkos-

toidutaan (Ruostetsaari 2016, 7).

Opinnäytetyön työssäni analysoin ja kehitän Nolla tapaturmaa -foorumin vuosittaisen se-

minaarin markkinointia keskittyen digitaalisen markkinoinnin mahdollisuuksiin yritysasiak-

kaat kohderyhmänä. Nolla tapaturmaa -foorumi on Työterveyslaitoksen koordinoima jä-

sentyöpaikkojen verkosto, jossa keskitytään työturvallisuuden edistämiseen työpaikoilla.

Seminaari on foorumin jäsenseminaarin, joka on myös avoin kaikille. Osallistujat toimivat

yrityksissä ja organisaatioissa työturvallisuuden, työsuojelun sekä työhyvinvoinnin kehittä-

jinä erilaisille nimikkeillä edistämässä nolla tapaturmaa -tavoitetta työpaikoilla.

Markkinointi ja mainonta -lehden artikkelissa 8.11.2018 Ylä-Anttila kirjoittaa, että digimai-

nonnan kasvu edellisestä vuodesta on jopa 20 %. Tämän vuoden loppupuolella yritykset

ovat eniten panostaneet hakusanamainontaan ja seuraavaksi eniten display-mainontaan

sekä mainontaan sosiaalisen median kanavissa. Luvut perustuvat Kantar TNS ja IAB Fin-

landin tekemään koosteeseen.

Opinnäytetyössä kerrotaan aluksi tapahtuman järjestämisen vaiheet sekä prosessi, jossa

otetaan huomioon tavoitteiden asettaminen. Syvemmälle tapahtuman järjestämiseen ei

mennä, vaan käsitellään tapahtuman digitaalisen markkinoinnin keinoja ja tapoja. Teoreet-

tisessa viitekehyksessä käytetään yleistä termiä tapahtuma, mutta analysoidessa tapahtu-

maan käytetään siitä termiä seminaari. Tässä opinnäytetyössä käytetään yleisesti termiä

organisaatio, koska kohteena oleva toimija on julkishallinnollinen organisaatio ei yritys.

Digitaalinen markkinointi on syrjäyttämässä perinteisen markkinoinnin kanavia kuten

printtimainonnan ja ulkomainonnan. Näiden kanavien tuottoa eli ROI:ta (return on invest-

ment), ei pystyä mittaamaan laskemaan yhtä tehokkaasti ja nopeasti kuin digitaalisten ka-

navien.  Digitaalisten kanavien teho perustuu niiden mahdollisuuksiin kohdistaa mainonta

oikeaan aikaan oikeille asiakkaille. (Kananen 2018, 13-14).

1.1 Tavoitteet ja tutkimusongelmat

Opinnäytetyön tavoitteena on tarkastella, mitkä ovat tapahtuman järjestämisen vaiheet

aina suunnittelusta, jälkimarkkinointiin saakka. Arvioida vuoden 2018 Nolla tapaturmaa -
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foorumin seminaarin markkinoinnin toimenpiteet ja mitä niistä voidaan oppia seuraavaan

tehdessä. Edistää digitaalisen markkinoinnin työvälineiden ja kanavien käyttöä organisaa-

tiossa. Laatia kehittämissuunnitelma seuraavan seminaaritapahtuman järjestämisestä

sekä digitaalisesta markkinoinnista. Suunnitelman mallia voidaan hyödyntää myös organi-

saation muiden tapahtumien suunnittelussa ja markkinoinnissa.

Opinnäytetyössä tapahtuman suunnittelun vaiheet käydään suppeammin lävitse, koska

tässä keskitytään digitaalisen markkinoinnin analysointiin ja suunnitteluun. Työssä ei käsi-

tellä tapahtuman visuaalisen ilmeen suunnittelua, eikä ilmoittautumisprosessin esimerkiksi

ilmoittautumisjärjestelmän kautta tulevaa asiakaskokemusta. Tässä työssä ei myöskään

oteta kantaa tapahtuman taloudellisiin kysymyksiin ja suunnitteluun.

Kuva 1. Havainnointikuva opinnäytetyön osioista.

1.2 Työn viitekehys ja keskeisimmät käsitteet

Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys perustuu enimmäkseen uusimpiin kirjallisisiin lähtei-

siin sekä alalla tunnustettujen asiantuntijoiden blogeihin ja artikkeleihin. Digitaalinen mark-

kinointi hyödyntää digitaalisia teknologioita, jotka kehittyvät koko ajan hyvinkin vauhdik-

kaasti. Strategisen analysoinnin lähteissä on viitekehyksenä käytetty myös vanhempiakin

lähteitä.  Näissä olevat asiat eivät ole muuttuneet niin paljon, että niitä olisi kannattanut si-

vuuttaa. Teoreettisessa viitekehyksessä mainittavat esimerkit ovat opinnäytetyön kirjoitta-

jan omia.

Digitaalinen markkinointi

Yksi kanava yrityksen käyttämistä markkinoinnin kanavista. Tarkoittaa verkkosivustoa, ha-

kusanamainontaa, sähköpostimarkkinointia, hakusanaoptimointia sekä sosiaalisenmedian

kanavia.

B-to-b asiakkaat

business-to-business asiakkaat, yritykset ja edustajat myyvät tuotteita tai palveluita toi-

selle yritykselle. Oston päättäjänä voi olla yksi henkilö tai heitä voi olla useampia.

TAPAHTUMAN
JÄRJESTÄMINEN

EDELLISEN
TAPAHTUMAN
ANALYSOINTI

SEURAAVAN
TAPAHTUMAN

KEHITYS-
EHDOTUKSET
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Markkinoinnin analytiikka

Analytiikka-ohjelman avulla seurataan verkkosivun kävijöitä. Tätä kautta saadaan tietoa,

mitä voidaan hyödyntää markkinoinnin toimenpiteissä.

Markkinoinnin automaatiojärjestelmä

Markkinoinnin käyttämä työväline eli ohjelmisto, jolla voidaan seurata asiakkaan kiinnos-

tusta ja käyttäytymistä.
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2 Tapahtuman järjestäminen

Digitaalisena aikakautena ihmiset kaipaavat myös henkilökohtaisesti vastatusten tapahtu-

vaa kohtaamisia. Tapahtuma on paikka, jossa asiakkaat, yhteystyökumppanit sekä me-

dian edustajat pääset kohtaamaan toisensa. Tapahtumassa välitetään tietoa ja verkos-

toidutaan (Ruostetsaari 2016, 7.).

Tapahtumalla voidaan saada niin sanottu valta-asema kuulijaansa tai katsojaansa. Tällä

tarkoitetaan sitä, että tapahtumassa olijan huomio saadaan kiinnitettyä esitykseen tai mui-

hin haluttuihin asioihin. Digitaalisissa tapahtumissa kuten webinaareissa ei järjestäjä voi

olla täysin varma onko kuulija paikalla vai ei tai tekeekö hän muuta samalla. Tapahtu-

massa järjestäjän viesti saadaan tehokkaammin perille halutulle henkilölle (Ruostetsaari

2016, 16.).

Tapahtumat voidaan jaotella sen mukaan, kuuluuko osallistujat kuluttaja- vai yritysseg-

menttiin, onko tapahtumalla aiheen mukainen asiapainotus tai onko sillä puhtaasti viihteel-

linen arvo (Vallo 2016, 75-76.).

Tapahtuman järjestäminen aloitetaan suunnittelulla, jossa päätetään kohderyhmä

sekä tapahtuman tavoitteet. Tapahtumalle luodaan aikataulu suunnittelusta aina tapahtu-

man jälkitöihin (Väänänen 2018).

.

Kuva 2. mukaelma strategisen kolmion kysymykset (Vallo 2016, 121)

Hyvänä esimerkkinä hyvin konseptoidusta tapahtumasta voidaan pitää kasvuyrittäjille

suunnattua Slush-tapahtumaa. Tapahtumaa on järjestetty vuodesta 2018 lähtien ja se on

kasvanut vuosittain. Tapahtumalla on selkä tavoite, edistää kasvuyrityksen toimintaa ko-

koamalla ne yhteen. Kohderyhmänä ovat kasvuyritykset sekä niihin sijoittajat. Tapahtuma

on vuosittain samaan ajankohtaan marraskuussa, joten jokainen sinne tuleva osaa varata

ajan jo kalenteristaan.

MIKSI
tavoite ja viesti

KENELLE
kohderyhmä

MITÄ, MISSÄ,
MILLOIN

lähtökohdat
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Tapahtuman järjestämisen prosessiin kuuluu eri vaiheita kuten sen suunnittelu, toteutus

sekä jälkimarkkinointi tai muut jälkityöt. Näitä suunniteltaessa on hyvä vastata seuraaviin

kysymyksiin, miten tapahtuma järjestetään, millainen tapahtuma halutaan järjestää sekä

ketkä ovat järjestämässä (Vallo 2016, 126-127.)

Kuva 3. Mukaelma strategisen kolmion kysymykset (Vallo 2016, 125.)

Tapahtumaa järjestettäessä tulee peruskohtien lisäksi määritellä, onko tapahtumalla mah-

dollisuutta ottaa oma paikkansa laajasta muiden tapahtumien kirjosta. Tapahtuman sisäl-

töjen kautta saadaan oikea yleisö kiinnostumaan tapahtumasta (Isoaho & Kinnunen 2011,

53).

Tapahtuman budjetti määrittelee myös, maksullisessa tapahtumassa ilmoittautumismak-

sujen tason. Ilmaisissa tapahtumissa budjetti rakentuu tilan, tarjoilujen ja tekniikan kustan-

nusten ympärille. Lisäksi tulee ottaa huomioon markkinoinnin tarvitsema budjetti. Tapahtu-

man kohderyhmä määrittelee pitkälle tapahtuman ohjelman (Väänänen 2018).

Yrityksen markkinointiviestinnän kokonaisuudessa tapahtumamarkkinointi on yksi suuri

osatekijä. Tapahtumamarkkinoinnissa on monia eri toimenpiteitä, monessa eri kanavassa

(Ruostetsaari 2016, 14.).

2.1 Tapahtuman tavoitteiden määrittely

Yrityksen järjestäessään tapahtumaa, asetetaan tavoitteeksi viestiä jostakin heille tärke-

ästä asiasta valitulle kohderyhmälle. Tavoitteena voi olla myös, että kohderyhmän asiak-

kaat viestivät asiasta eteenpäin koettuaan sen miellyttävänä. Asiakkaille välitetty asia voi

olla uuden tuotteen esittely, brändin esille tuominen tai vaikka asiakkuudenhoito sekä sen

vahvistuminen. Lopputulokselle on asettavat laadullisia ja määrällisiä tavoitteita. (Ruoste-

tsaari 2016, 24.).

MITEN
tapahtuman

prosessi

• suunnittelu
• toteutus
• jälkityöt

MILLAINEN

• sisältö
• ohjelma

KETKÄ

• tapahtuman
organisaatio
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Laadulliset tavoitteet tulevat yleensä asiakaskokemuksesta. Tunteeko osallistuja tapahtu-

man miellyttäväksi sekä kannattavaksi, että hän on käyttänyt siihen työ- tai omaa ai-

kaansa. Asiakaspalautekyselyt ovat asiakaskokemuksen mittareita. Vuorovaikutusta voi-

daan pitää tärkeänä tavoitteena tapahtuman onnistumiselle. Vuorovaikutusta mitataan ta-

pahtuman aikana tai sen jälkeen, miten keskusteluja on käyty eri sosiaalisen median ka-

navissa. (Ruostetsaari 2016, 25.).

Määrälliset tavoitteena ovat myös liidien määrä, mutta silloin tarkastelun kohteena on,

kuinka paljon kappalemääräistä myyntiä on tapahtumassa tullut tai heti sen jälkeen. Vuo-

rovaikutuksen mittareina ovat esimerkiksi, kuinka paljon käyntejä on tapahtuman sivulla

sekä muu sosiaalisen median aktiivisuus (Ruostetsaari 2016, 25.).

Tapahtuman jälkeen on erittäin tärkeää arvioida sen onnistumista. Tätä arvioidaan kuu-

della eri alueella: tapahtuman teeman toimivuus, tapahtumatuotanto-organisaatio toimi-

vuus, tulot ja menot, yhteistyökumppaneiden ja verkostojen toimivuus, teknisten asioiden

toimivuus sekä onko markkinointi ja tiedottaminen toiminut. Analyysin perusteella tulleita

ongelmat voidaan ratkaista seuraavaa tapahtumaa suunniteltaessa (Isoaho & Kinnunen

2011, 53.).

2.2 Tapahtuman lähtökohta-analyysit

Markkinoinnin suunnittelu tulisi tehdä organisaatiossa aina systemaattisesti. Prosessin tu-

lee olla jatkuvaa ja siihen vaikuttaa yrityksen koko, johtamisjärjestelmä, toimiala, millä

markkina-alueella toimitaan sekä kuinka kokeneita sen suunnittelijat ovat (Rope 2005,

460.).

Tässä opinnäytetyössä analyysejä ei käydä niin yksityiskohtaisesti, koska aiheena on ta-

pahtuman markkinointi, joka on suppeampi analysoitava kuin, liiketoiminnan kehittäminen.

Analyysien tekeminen toiminnasta antaa linjaa, miten muu toiminta tulee rakentua. Ana-

lyysit antavat tietoa lähtökohdista ja antaa tietoa esimerkiksi missä toimintaympäristössä

organisaatio toimii sekä miten nämä vaikuttavat toisiinsa. Ne kehittävät myös organisaa-

tion jäsenten osaamista tuloksekkaaseen liiketoimintyöhön (Kamensky 2014, 120.).

Lähtökohta-analyysit on hyvä tehdä markkinointia suunniteltaessa. Yksi osa analyysiä on

analysoida nykytilaa sekä tulevaisuutta eli visioida mitkä ovat organisaation edellytykset

jatkossa eri tilanteissa. Lähtökohta-analyyseissa selvitetään kaikki mitkä vaikuttavat liike-

toiminnan markkinointiin (Rope 2005, 464.).
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Toimiala-analyyseissa analysoidaan toimintaa kysynnän, potentiaalisten asiakkaiden ja

käytettävissä olevien toimittajasuhteiden kautta. Lisäksi otetaan huomioon kilpailutilanne

ja verkoston hyödyntäminen (Kamensky 2014, 137,138.).

2.2.1 Sisäiset analyysit

Sisäisissä analyyseissä tarkastellaan, miten organisaatio pystyy tuottamaan ne palvelut

tai tuotteet mitä asiakkaille halutaan myydä. Analyysissä otetaan huomioon riittävätkö or-

ganisaation omat resurssit henkilöstömääristä lähtien tuotannon tarvitsemiin materiaalei-

hin. Analyysi antaa vastauksia myös hinnoitteluun sekä organisaation taloudellisiin resurs-

seihin (Rope 2005, 465-466.). Sisäisiä tekijöitä on helpompi hallita kuin ulkoisia. Käyttäen

hyväksi oman brändin hyviä asioita sekä luoda asiakasta puhuttava asiakaslupaus saa or-

ganisaatio hyödynnettyä omat kilpailukeinonsa (Hämäläinen & Patjas 2018, 35.).

Ympäristöanalyysien kautta organisaatio saa tietoa, miten ulkoiset asiat tulee ottaa huomi-

oon suunniteltaessa toimintaa. Näitä ovat poliittiset ja lainsäädäntöön liittyvät tekijä sekä

kulttuurista tulevat. Lisäksi tulevaisuuteen liittyvät teknologiset tekijät vaikuttavat, jopa ih-

misten käyttäytymiseen liittyvissä asioissa. Toimiala-alanyyseissä tunnistetaan kilpailijat,

asiakkaat ja minkälainen on kysyntä sekä miten verkostoa voi hyödyntää (Kamensky

2014, 137-138.).

Tapahtuman taloudellisen menestys saadaan talouden seurannan kautta, kun taas

tapahtumaorganisaation kautta saadaan tietoa mahdollisista riskeistä. Nämä tiedot autta-

vat taas talouden suunnittelua seuraavaa tapahtumaa varten (Isoaho & Kinnunen 2011,

53.). Tapahtumaorganisaation jäsenet osaavat itse hyvin arvioida omia resursseja ja nii-

den tarpeita. Lisäksi yhteystyökumppaneiden sekä sidosryhmien kautta saa hyvää tietoa

tarpeista sekä niiden kehittämisestä. Nämä tiedot tulevat organisaation ulkopuolelta, joten

tieto voi olla toisenlaista ja erittäin arvokasta (Isoaho & Kinnunen 2011, 53.).

Verkostot ovat tärkeä voima tapahtuman markkinoinnille. Verkoston kautta viesti saadaan

eteenpäin sellaiselle joukolle mihin organisaatiolla ei ole itse suoraan kontaktia. Tapahtu-

man markkinointia suunniteltaessa on hyvä selvittää alan verkostot ja niissä toimiminen.

Lisäksi organisaation jäsenet voivat olla sellaisissa verkostoissa mukana missä on mah-

dollista saada mukaan kumppaneita ja he voivat suositella asioita sekä olla perillä alan

trendeistä (Keronen, Tanni & Muranen 2017, 23.).
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2.2.2 Ulkoiset analyysit

Tässä osiossa arvioidaan ulkoisia tekijöitä, jotka vaikuttavat tapahtuman tekemiseen ja tu-

lee ottaa huomioon jokaisessa vaiheessa aina suunnittelusta tapahtuman jälkimarkkinoin-

tiin. Ulkoisissa analyyseissä pohditaan miten toimintaympäristön trendit ja muut muutokset

vaikuttavat sekä miten kilpailutilanne vaikuttaa.  Kuten Hämäläinen & Patjas (2018, 35.)

kirjoittavat, että ulkoisia toimintaympäristön tekijöitä voi olla vaikea ohjailla tai muuttaa,

mutta taitavat markkinoija osaa ottaa ne huomioon ja pyrkiä vaikuttamaan niihin omalla

toiminnallaan.

Yhtenä megatrendinä on digitaalisuus, joka vaikuttaa tapahtumiin ja etenkin markkinointi-

viestintään. Uusia mahdollisuuksia tulee markkinoinnin automaation hyödyntämiseen sekä

asiakashallintajärjestelmiin. Lisäksi erilaiset digitaalistenpalveluiden sekä sovelluksien

avulla osallistujat saadaan osallistumaan tapahtuman kehittämiseen ja verkostoitumaan.

Näiden avulla voidaan tapahtuman jälkeen lähettää tapahtumaan liittyvää viestintään.

Vuorovaikutus osallistujien välillä sekä järjestäjien kanssa luo yhteistä tunnesidettä ja on

osa asiakaskokemusta (Vallo 2016, 289.).

Kilpailutilannetta tarkastellessa organisaatio voi luokitella kilpailijansa ydinkilpailijoihin ja

tarvekilpailijoihin. Ydinkilpailijat tarjoavat samaa tuotetta tai palvelua samalla toimialalla.

Nämä kilpailevat täysin samoista asiakkaista. Tarvekilpailijat voivat olla eri toimialoilta,

mutta kilpailevat samoista asiakkaista ja samojen asiakkaiden ajasta, etenkin tapahtu-

missa. (Hämäläinen & Patjas 2018, 42.)

Kilpailun rakennetta on hyvä tarkastella, jotta omalle palvelulle tai tuotteelle saadaan erot-

tuvuutta. Hyviä keinoja on pohtia perinteisen koon ja määrän lisäksi niiden hyviä sekä

huonoja puolia sekä verrata niitä omiin. Määritellessä kilpailijoiden kilpailukeinoja sekä

asiakkaille tarjoamia etuja voi organisaatio löytää omia erottautumiskeinoja (Hämäläinen

& Patjas 2018, 44.).

2.2.3 SWOT ja päätelmät

SWOT-analyysi on työkalu, jolla voidaan vetää yhteen sisäisten ja ulkoisten analyysien

pohdinnat. SWOT-analyysi koostuu neljästä kentästä vahvuudet (Strengths), heikkoudet

(Weaknesses), mahdollisuudet (Opportunities) ja uhat (Threats). Vahvuudet ja heikkoudet

löytyvät yrityksen sisäisistä analyyseistä ja ulkoiset koostuvat mitä mahdollisuuksia sekä

uhkia organisaatiolla on.  (Rope 2005, 468-469.).
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Kuva 4. Mukaelma SWOT-analyysin nelikentästä (PK-yritysten johtamis- ja kehittämistyö-

kalupakki)

SWOT-analyysissä tulleita asioita analysoidessa vahvoja puolia tulee hyödyntää sekä

vahvistaa sekä heikkoja ja uhkia poistamaan tai ainakin vähentämään. Mahdollisuudet tu-

lee ottaa käyttöön ja uhkista voi löytää uutta mahdollisuutta (Kamensky 2014, 198.).

Tapahtuman SWOT-analyysilla voidaan selvittää, mikä asema sillä on toimintaympäristös-

sään. Analysoinnin avulla voidaan jo hahmottaa tulevaisuuden haasteet, mitkä vaikuttavat

myös tapahtumatuotantoihin. SWOT-analyysi tulee tehdä myös tapahtuman jälkeen oppi-

malla esille tulleista asioista (Isoaho & Kinnunen 2011, 53.).

Analyysien johtopäätökset esitellään syvemmin toiminnallisessa osassa 4 Tapahtuman ja

digitaalisen markkinoinnin kehittämissuunnitelma.

2.3 Tavoitteista strategiaan

Usein yrityksissä saatetaan aloittaa tapahtuman suunnittelu toteutus edellä, halutaan

tehdä tapahtuma, kun on näin vuosittain tehty. Suunnittelu kuitenkin pitäisi lähteä aina ta-

voitteesta, mitä haluamme tällä tapahtumalla saada aikaan ja keitä haluamme tapahtu-

maamme.  Onnistuneen tapahtuman suunnittelu alkaakin perusteista, jonka jälkeen men-

nään prosessissa eteenpäin itse tapahtuman tuotantoon (Ruostetsaari 2016, 7).

Tässä osiossa kerrotaan, miten kartoitetaan tapahtuman kohderyhmät eli segmentit, miten

asemoidaan tapahtuma suhteessa kilpailijoihin sekä miten valitaan parhaimmat vaihtoeh-

dot, jotta markkinointi voi toimia tehokkaasti sekä tuottavasti.

VAHVUUDET
sisäiset

HEIKKOUDET
sisäiset

MAHDOLLISUUDET
ulkoiset

UHAT
ulkoiset
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2.3.1 Kohderyhmät ja ostopersoonat

Tapahtuman toteutus tulee olla kohderyhmän mukainen, jotta saavutetaan yritystä ja osal-

listujaa miellyttävä lopputulos. Osallistujan motiivi tulla tapahtumaa on, että hän saa sieltä

jotain uutta sekä mahdollisuus verkostoitua. Tapahtuman tavoite tulee olla oikeassa suh-

teessa kohderyhmään, että oikeat osallistujat tulevat paikalle. Tapahtuman järjestäjä jou-

tuukin kohderyhmää valitessaan miten ja millä tavalla tapahtuma toimii heille. (Ruoste-

tsaari 2016, 27.).

Kuva 5. Mukaelma kohderyhmästä, ostopersoonaan ja asiakaslupaukseen (Komulainen

2018, 43-45.).

Tavoitekohderyhmässä yritys asettaa ehdot mikä on viestin teema, minkälaisen asiakkaan

tarpeeseen se tulee ja mille asiakkaalle toimenpiteet kohdistetaan. Perinteiset segmen-

tointitekijät ikä tai demograafiset tekijät eivät kuitenkaan kerro kaikkea asiakkaasta, vaan

heidän käyttäytymiseen vaikuttaa enemmän mieltymykset ja vaikka harrastukset. Tätä

kautta yritykselle parempi keino profiloida asiakkaat ja luoda heistä ostopersoonat, joista

voidaan päätellä heidän kiinnostuksensa sekä ostomotiivit (Kurvinen 2014, 115.).

Ihmisten ostokäyttäytyminen on muutoksessa viimeisen vuosien aikana. Etenkin b-to-b

asiakkaat ottavat yhteyttä yritykseen tai myyjään vasta ostopäätöksen loppuvaiheessa.

Ostaja ei aina ole perillä siitä, mikä olisi hänelle paras vaihtoehto, joten hän lähtee etsi-

mään tietoa yleisesti verkosta (Kurvinen 2014, 115.).

Ostopersoonaa luotaessa analysoidaan, mitkä ovat potentiaalisen asiakkaan demograafi-

set tekijät, ongelmansa sekä kiinnostuksen kohteet. Erityisesti b-to-b markkinoinnissa on

tiedettävä asiakkaan titteli, toimenkuva sekä missä osassa hän on päätöksentekoproses-

sissa. Ostopersoonasta luodaan ostovaihekuvaus, missä vaiheessa ostoprosessia mitäkin

tietoa tarvitaan, jotta asiakas saadaan siirtymään seuraavaan vaiheeseen. Kuvaamalla

nämä asiat saadaan viesti tehtyä sellaiseksi, että se vaikuttaa ostajaan (Kurvinen 2014,

116).

KOHDERY HM Ä OSTOPERSOO NA ASIAKAS L UPA US
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Kohderyhmät eivät digitaalisessa markkinoinnissa keskity enää vain demograafisiin teki-

jöihin vaan keskittyy ymmärtämään mikä saa asiakkaan ostamaan. Tätä kutsutaan motiivi-

pohjaiseksi segmentoinniksi (motive based segmentation) (Keronen 2017 ym., 58.).

Kuva 6. Segmentointitavat perinteinen ja motiivipohjainen (Keronen ym. 2017, 59.)

Ostopersoonan rakentaessa syvennytään ajattelemaan markkinointia hänen suunnasta ja

nähdään ne asiat, mitkä hänellä johtavat päätökseen lopullisesta ostotapahtumasta. Osto-

persoonan profiili sisältää tyypillisen osallistujat tiedot sekä hänen mieltymyksensä.

Persoonaan luodessa voidaan vastata seuraaviin kysymyksiin:

· Tavoitteet ja toiveet tapahtumasta.
· Missä heidät voidaan tavoittaa?
· Minkälaista mediatyyppiä he mielellään katsovat tai lukevat (ääni, video, sähkö-

posti, opas)
· Mitkä heidän arvostuksensa ovat?
· Mitkä heidän ongelmansa ovat mihin haetaan ratkaisuja?

Näiden ostopersoonaprofiloinnin jälkeen luodaan häntä kiinnostava viestinsisältö, kanavat

missä hänet tavoittaa sekä asiakaslupaus mitä hän saa, kun osallistuu tapahtumaan.

(Komulainen 2018, 43-45.)

Seuraavassa kappaleessa kerrotaan enemmän tapahtuman asemoinnista ja mielikuvien

luomisesta, jotka auttavat tapahtuman markkinointia rakennettaessa. Tämän jälkeen ker-

rotaan asiakkaan ostoprosessista ja miten siihen voidaan vaikuttaa.

2.3.2 Asiakkaan ostoprosessi ja päätöksentekoon vaikuttaminen

Tuntemalla asiakkaan ostoprosessi voidaan suunnitella se palvelemaan hänen tarpeitaan.

Ostoprosessi jaetaan tutustuminen-, osto- ja käyttämisvaiheisiin. Ensimmäisessä vai-

heessa etsitään tietoa, hintoja ja eri toimijoita, jotka tarjoavat samaa palvelua. Ostovai-

heessa asiakas on jo valmis ostamaan tuotteen. Käyttövaiheessa asiakas haluaa mahdol-

lisesti hankkia lisää palveluita mitä hän tarvitsee käyttääkseen tuotetta mahdollisemman

tehokkaasti (Havumäki 2014, 52-53.).

PERINTEINEN
SEGMENTOINTITAPA

•toimialan mukaan
•tulosyksikkörakenteen mukaan

•ostetut tuotteen mukaan

B-TO-B ASIAKKAAN
OMINAISUUKSIEN MUKAAN

•demograafisten tietojen mukaan
•nimikkeen mukaan

•organisaation koon mukaan
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Kuva 7. Mukaelma asiakkaan ostoprosessi (Havumäki 2014, 52-53.).

Asiakkaan ostomotiivin keskittyvässä segmentoinnissa eli asiakkaiden jaottelu erilaisiin

osaiin, on sisältöstrategiaa tehdessä tärkein menetelmä. Keskittymällä asiakkaan tarpei-

siin hakea tietoa ja tavoitteisiin luodaan ostajapersoona (buyer persona), joka vastaa kaik-

kein lähimmäksi sitä asiakasta, jota halutaan tavoitella (Keronen ym. 2017, 62-64.).

2.3.3 Asemoinnilla vaikutetaan asiakkaiden mielikuviin

Markkinoinnilla yritetään vaikuttaa asiakkaan mieleen ja sitä kautta ostopäätökseen. Asi-

akkailla on tietty tietotaso jo tuotteesta, joka perustuu hänellä oleviin faktoihin. Positioin-

nilla näihin, organisaatio asettaa omat positiiviset faktansa verrattuna kilpailijoihin.  Arvot

ja etenkin asiakkaalla olevat asenteet vaikuttavat valintojen tekemiseen sekä suhtautumi-

seen asioihin. Mielikuvat tuotteista tulevat asiakkaiden tunteista ja vaikuttavat vahvasti jo-

kaisessa päätöksenteon vaiheessa (Pulkkinen 2003, 97-101.).

Positionnilla madalletaan asiakkaan ajattelemia riskejä, jotka voivat haitata päätöksente-

koa. Näitä riskejä ovat toiminnallisuuteen liittyvät kuten vastaako asiakkaan mielestä laatu

sitä mitä on luvattu sekä taloudellisessa painaa se, että onko hänen laittamansa raha ollut

sen arvoista (Pulkkinen 2003, 103-105.).

2.3.4 Markkinoinnin automaatiojärjestelmä ostoprosessin tukena

Markkinoinnin automaatiojärjestelmä mahdollistaa, että toimenpiteet voidaan kohdistaa

paremmin ja tehokkaammin. Erilaisilla automatisoiduilla toimenpiteillä saadaan viesti asi-

akkaalle oikea-aikaisesti houkuttavalla sisällöllä. Markkinoinnin automaatiojärjestelmällä

saatuja asiakaskontakteja kutsutaan liideiksi.  Nämä voidaan ohjata organisaation myynti-

prosessissa yhteydenotettaviksi eli kontaktoitaviksi oikeille henkilöille asiakkaiden kiinnos-

tuksien mukaan (Keronen ym. 2017, 19.).

TUTUSTUMINEN

•asiakas etsii tietoa
tuotteesta ja

ominaisuuksista
•tutkii hintavaihtoehtoja
•tutustuu valikoimaan

•kartoittaa eri tarjoajien

OSTO

•tekee ostotapahtuman
•maksaa tuotteen

KÄYTTÄMINEN

•lisäpalveluiden tarve:
•neuvonta ja vinkit

käyttämiseen
•huollon toimivuus

•ohjeet ongelmatilanteita
varten
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Työvälineenä markkinoinnin automaatiojärjestelmän tarkoituksena on personoida moni-

kanavainen viestintä sekä automatisoida toimenpiteitä. Järjestelmän kautta saadaan tie-

toa verkkosivuilla kävijöistä sekä heidän kiinnostuksestaan. Näin markkinointia voidaan

kohdistaa entistä tehokkaammin. Järjestelmällä voidaan toteuttaa yrityksen liiketoiminta-

strategian kautta tulevat tavoitteet kuten:

· tavoittaa uusia asiakkaita
· asiakassuhteiden vahvistaminen nykyisille asiakkaille
· tunnistetaan uudet potentiaaliset asiakkaat ja luodaan heille kiinnostavaa sisältö,

jotta heidät saadaan ostomaan
(Komulainen 2018, 187).

Markkinoinnin automaation avulla voidaan saavuttaa paremmat tulokset tapahtumanmark-

kinoinnissa sekä itse tapahtuman viestinnässä. Kun markkinointi sekä tapahtumanpro-

sessi automatisoitu voidaan asiakkaalle tarjota enemmän häntä kiinnostavaa tietoa ja

saada personoitu kokemus tapahtumasta (Vallo 2016, 100.).

Markkinoinnin automaatiojärjestelmää hyödyntäen rakentaa asiakkaille erilaisia ostopol-

kuja ja ohjata ostosuppilomaista putkea pitkin kohti ostoprosessia. Tässä putkessa satun-

nainen kävijä muuttuukin asiakkaaksi, kun hänelle tarjotaan eri vaiheessa häntä kiinnosta-

vaa sisältöä näitä voivat olla esimerkiksi:

· kiitetään asiakasta hänen tehtyään toimenpiteen
· kerrotaan hyötyjä, mitä hän ostamalla tuotteen
· selkeät tiedot näkyvillä, miten tarjous on mahdollista saada
· kannustetaan asiakasta jakamaa sisältöjä
· annetaan mahdollisuus tilata uutiskirje

(Komulainen 2018, 190.).

2.4 Tapahtuman markkinointiviestintä

Markkinointiviestinnän tarkoitus on tuoda organisaatio ja sen tuotteet tai palvelut nähtä-

väksi asiakkaalle sekä saada hänet tekemään ostotapahtuma. Se luo myös mielikuvia ja

pyrkii vaikuttamaan kysyntään (Havumäki 2014, 128). Eri markkinointiviestinnän välineitä

tulee käyttää niin, että se vahvistaa organisaation brändiä eli mielikuvaa. Brändiä raken-

netaan asiakkaiden mielikuvissa teoilla ja tapahtumamarkkinointi on yksi tärkeä teko koko-

naisuudessa (Vallo 2016, 36.).

Brändi on asiakkaiden luoma mielikuva tuotteesta tai palvelusta ja se antaa lupauksen

laadusta. Brändin tulee erottua kilpailijoista ja siinä tulee olla sellaisia ominaisuuksia mitä

sen käyttäjä kokee itselleen tärkeiksi. Mielikuvat syntyvät asiakkaan kokemuksista, tie-

doista, odotuksista, tunteista, arvoista sekä asenteista (Havumäki 2014, 130.).
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Seuraavissa kappaleissa kerrotaan digitaalisen markkinoinnin kannalta tärkeimmistä

markkinointiviestinnän kanavista ja keinoista, joilla b-to-b asiakas saadaan houkuteltua te-

kemään ostopäätös. Tapahtumamarkkinoinnin osalta se tarkoittaa ilmoittautumista tapah-

tumaan. Ensin kerrotaan sisältöstrategian luomisesta, sisältösuunnitelman kautta sisällön-

tuotannon mahdollisuuksiin. Tämän jälkeen kerrotaan digitaalisen markkinoinnin kanavista

mitä kautta sisältöjä jaetaan luodakseen digitaalisen tarinankerronnan, jolla vahvistetaan

asiakkaan ostopäätöstä.

2.4.1 Sisältöstrategiasta sisältömarkkinointiin mielenkiinnon herättäjänä

Sisältöstrategia tulee yrityksen liiketoimintastrategian kautta. Markkinointi toimii tässä ta-

voitteiden toteuttajana. Sisältöjen kautta tuodaan strategia näkyväksi asiakkaille eli vali-

tulle kohderyhmälle (Keronen ym. 2017, 25). Sisältöstrategia kautta markkinointia johde-

taan ja ohjataan entistä enemmän kohti asiakasta. Asiakaslähtöisellä strategialla tehoste-

taan myös yrityksen resursseja sinne, minne niitä eniten tarvitaan. (Keronen ym. 2017,

20.).

Kuva 8. Mukaelma sisältöstrategiasta, sisältömarkkinoinnin kautta sisällöntuotantoon (Ke-

ronen ym. 2017, 20.)

Sisältöstrategiasta tulee linjaukset sisältömarkkinoinnille (content marketing). Asiakkaan

huomio pyritään saavuttamaan oikeilla sisällöillä, oikeissa kanavissa ja oikean aikaan. Yri-

tyksen erottautuessaan kilpailijoista sisällöillä voidaan tuoda esille oma asiantuntijajohta-

juus aiheesta, tuoda esille asiakaskokemusta sekä saakaan liidejä eli saadaan tiedot po-

tentiaalisesta kiinnostuneesta asiakkaasta hänen itse ne antamana. (Keronen ym. 2017,

30.)

Sisältömarkkinoinnin (content marketing) ajatus on luoda kohderyhmää kiinnostavaa ja re-

levanttia sisältöä, jolla saadaan heidät sitoutumaan yritykseen sekä suosittelevat sitä

muille. B-to-b-kohderyhmässä tämä korostuu etenkin, että asiakkaat eivät aktiivisesti ota

SISÄLTÖSTRATEGIA

• tavoitteet
• lupaus

• kilpailuetu

SISÄLTÖ-
MARKKINOINTI-
SUUNNITELMA

• kanavat
• sisältöteemat ja tyypit

• aikataulu

SISÄLLÖNTUOTANTO

• verkkosivut
• blogit
• videot
• uutiset

• infografiikka
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yrityksiin yhteyttä vain kartoittaakseen mahdollisuuksia vaan silloin kun heillä on jokin

tarve tai ongelma mihin haetaan ratkaisua. Sisältömarkkinoinnilla ollaan oikeassa pai-

kassa niin, että asiakas sen löytää silloin kun ongelma ilmenee. Tällä markkinoinnin kei-

noilla saadaan myös hienovaraisesti luotua myös asiakkaan tarve niin, että hän ei sitä

vielä ole hahmottanut (Kurvinen 2014, 185.).

Sisältösuunnitelma sisältää tiedot mitä ollaan tekemässä, kenelle tehdään ja mitkä ovat

minkäkin toimenpiteen tavoitteet. Suunnitelman tulee tukea liiketoiminnallisia tavoitteita

sekä onko riittävästi resursseja tehdä kaikki suunnitellut toimenpiteet. Jokaisen suunnitel-

man osa tarvitsee tekijänsä kuten: suunnittelu ja sen päivittäminen, tuotanto, optimointi

suunniteltuihin kanaviin, tulosten mittaaminen sekä analysointi ja raportointi (Kurvinen

2014, 131.).

Sisältösuunnitelman tehokas käyttö, että jokainen toimija tietää mitä tekee ja milloin, vaatii

sisältökalenterin. Sen tulee sisältää ajankohdan, viestin ja aihepiirin sisältö, minkä tyyppi-

nen sisältö on, mikä on tavoite ja kohderyhmä, ostopersoon sekä missä kanavissa se tul-

laan julkaisemaan. Suunnitelmaan on hyvä lisätä myös tilaa kommenteille, josta voidaan

ottaa oppia seuraavaa julkaisua tehdessä (Kurvinen 2014, 143.).

Sisältösuunnitelman jalkauttava vaihe on sisällöntuotanto. Se on osa sisältöstrategian tär-

kein toteutuksen osa. Sisällöntuotantoa voi tehdä useampi henkilö etenkin, kun se kohdis-

tuu eri ostajapersooniin (Kurvinen 2014, 145.).

Markkinoinnin tulevaisuudessa sisältö tulee tehdä räätälöidä juuri kohderyhmää puhuttele-

vaksi sekä se tulee kohdistaa oikeaan kanavaan kävijäseurannan analyysin, kanavan

oman tietojen sekä markkinoinnin automaatiojärjestelmän kautta saatavien vastaanottajan

tietojen perusteella. Muutoksena on myös markkinoinnin muuttuminen b-to-b puolellakin

minulta sinulle -teemaiseksi, jossa yrityksen työntekijätkin ovat mukana omilla kasvoillaan

ja nimillään (Kurvinen 2014, 186.).

Iso osa sisällöntuotantoa on sen löydettävyys hakukoneista. Tästä aiheesta on opinnäyte-

työssä kerrottu kappaleessa 2.3.4. Hakukoneoptimointi (SEO). Sisältömarkkinoinnin te-

hokkuutta tulee mitata, jotta voidaan toimenpiteet kohdistaa oikeaan paikkaan. Mittaami-

sesta on kirjoitettu kappaleessa 3.5.
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2.4.2 Omistettu media, ostettu media ja ansaittu media

Digitaaliset kanavat jaetaan omistettuihin, ostettuihin sekä ansaittuihin medioihin. Tässä

kappaleessa kerrotaan näiden kanavien erityispiirteitä.

Kuva 9. Markkinointiviestinnän mediat mukailtuna digitaalisen tapahtumamarkkinointiin

sovellettuna (Havumäki 2014, 132))

Omistettuihin kanaviin kuuluvat sosiaalisen median kanavat kuten Facebook, Twitter, Lin-

kedin, Youtube ja Instagram sekä verkkosivut ja sivuilla olevat blogit. Lisäksi organisaa-

tion oma henkilökunta lasketaan kuuluvan yhdeksi omaksi mediaksi. Sosiaalisten kana-

vien avulla saadaan asiakkaat tuntemaan yhteenkuuluvuutta organisaation ja muiden

käyttäjien kanssa. Tyytyväinen asiakas jakaa mielellään organisaation tuottamaan sisältöä

sekä suosittelee niitä ystävilleen. Hyvin tehty sisällöstä asiakas saa jotain hyötyä. Sosiaa-

lisen median julkaisuissa kuvat ovat tekstin osalla tärkeitä ja sisällöt tehdään kohderyh-

män mukaan (Havumäki 2014, 134-135). Tärkeänä omistetun kanavana pidetään organi-

saation uutis- ja markkinointikirjeitä ja niistä kerrotaan kappaleessa 2.4.4.

Kun organisaatio omistaa markkinointikanavansa markkinointia voidaan tehdä pitkäkestoi-

semmin, kuin ostetuissa kanavissa, jossa kampanja alkaa ja päättyy budjetin puitteissa.

Omistetuissa kanavissa markkinointia kutsutaan myös inbound-markkinoinniksi, jossa

asiakas on antanut suostumuksensa olemaan markkinoinnin kohde. Yksinkertaisimmin

tämä tarkoittaa, että asiakas ryhtyy itse seuraamaan organisaatio kanavia ja haluaa näin

ollen vastaanottaa sen lähettämää viestiä (Kananen 2018, 17, 20.).

Ostettuja medioita ovat hakukonemainonta Google Ads-palvelun kautta, sosiaalisen me-

dian kanavien kautta tapahtuva maksullinen mainonta sekä erilaiset ostetut display-mai-

nokset eri verkkosivuille. Näillä mainoksilla asiakas pyritään saamaan siirtymään organi-

saation verkkosivuille tekemään ostotapahtuman. Mainokset kohdennetaan yleensä haku-

sanojen mukaan, sijainnin tai kielen mukaan. Lisäksi voidaan määrittää viikonpäivä ja

OMISTETTU
MEDIA

•oma henkilökunta
•verkkosivut
•omat blogit

•omat somekanavat
(HUOM!)

OSTETTU
MEDIA

•verkkomainonta
•suoramarkkinointi

•pr-toiminta
•mobiilimarkkinointi
•sosiaalinen media

markkinointi
•hakukonemainonta
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MEDIA

• arviot ja palautteet
•kommentit

•word of mounth
•hakukoneoptimointi
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aika, milloin mainosta näytetään, jolloin ajatellaan käyttäjän olevan aktiivisimmillaan kysei-

sessä mediassa (Havumäki 2014, 141-145.).

Ostettujen mainonnan hinnoittelu perustuu yleensä klikkauksiin (CPC Cost Per Click), tu-

loksiin (CPA Cost Per Action) tai mainosnäyttöihin (CPM Cost Per Mille). Klikkaus perus-

teisissa asiakkaan tulee klikata mainosta, tuloksiin perustuvassa asiakkaan tulee klikata

mainosta sekä tehdä ostos verkkokaupassa. Mainosnäyttöihin perustuvassa hinnoitte-

lussa mainostajaa taasen laskutetaan sen mukaan, miten mainosta on näytetty potentiaa-

lisille ostajille ilman, että on tapahtunut toimenpidettä (Havumäki 2014, 148.).

Tehokas mainonta sosiaalisen mediassa etenkin Facebookissa on hyödyntää organisaa-

tiolle olennaisia kylmiä ja lämpimiä asiakkaita. Kylmät eivät ole olleet tekemisissä organi-

saation kanssa aikaisemmin, mutta voivat olla hyvin potentiaalisia ostajia. Näiden kohdis-

tukseen sopivat demograafiset tekijät. Lämpimät ovat taas asiakkaita, jotka ovat tietoisia

organisaatiosta ehkä jopa ostaneet jotain sen tuotteista. Facebookin koodi asetetaan

verkkosivulle ja näin pystytään seuraamaan henkilöitä, jotka ovat vierailleet yrityksen si-

vulla. Näille näytettävää mainosta kutsutaan remarketing-mainonnaksi (Digimarkkinointi)

Ansaittu media on näistä kaikista haastavin ja tarkoittaa sitä, että joku toinen taho kirjoit-

taa, vaikka artikkelin tai uutisen organisaatiosta. Tämä media kulkeekin word-of-mounth

periaatteella ja on erittäin arvokas organisaation viestin viejänä (Vapa).

Ansaitulle medialle tyypillistä on sen spontaanius ja organisaatiolle tärkeää positiivisen jul-

kisuuden kautta tullut hyöty. Toisaalta julkisuus voi olla negatiivistakin, jos asiakas on ko-

kenut jotain sellaista organisaation taholta voi hän se tuoda julki ilman, että organisaatio

voi siihen vaikuttaa. Hyvän kokemuksen saanut asiakkaalle syntyy tunneside organisaa-

tiota kohtaan ja hän voi haluta jakaa sitä muille (Havumäki 2014, 163-164.).

Verkkosivun hakukoneoptimointi on osa ansaittua mediaa. Siinä hakukoneet löytävät si-

sällön ja tarjoavat sitä hakijalle. Hakija päättää onko sisältö sivustolle siirtymisen arvoista.

Verkkosivun hakukoneoptimointi on yksi tärkeimmistä markkinointiviestinnän medioista ja

se hyvin tehtynä antaa organisaatiolle ilmaista orgaanista näkyvyyttä eri hakukoneissa

(Halen 2014). Tässä opinnäytetyössä hakukoneoptimointi on nostettu omaksi aiheekseen.
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2.4.3 Verkkosivun hakukoneoptimointi (SEO)

Verkkosivuston, videon tai muun sisältömarkkinoinnintyypin hakukoneoptimoinnin eli

SEO:n (”search engine optimatization”) tarkoituksena on ohjata tietoa, palvelua tai tuotetta

hänen tarpeisiinsa etsivä asiakas organisaation sivulle. Hakukoneissa näkyvä organisaa-

tion tietoa kutsutaan orgaaniseksi näkyväisyydeksi. Hyvän optimoinnin kautta saatu lii-

kenne sivulle maksutonta ja näin pienempikin toimija hyötyy sen tuomasta asiakasvirrasta.

Sivustolla asiakas halutaan tehdä organisaation haluama toimenpide, ostotapahtuma, il-

moittautumin tai pelkkä yhteystietonsa antaminen. Asiakkaan itse tekemään toimenpidettä

kutsutaan konversioksi (Kananen 2018, 156-162.).

Verkkosivun sisällöntuotantoa tehdään, jotta asiakas löytää toimijan paremmin. Suurim-

man hyödyn löydettävyydessä saadaan hakukoneista, joista Google on kaikista käytetyin.

Hakukoneen ilmaisesta näkyvyydestä käytetään nimitystä orgaaninen näkyvyys.  Asiak-

kaat etsivät hakukoneista apua ongelmaansa yleistermeillä, joten sisältöä luotaessa on

tämä otettava huomioon (Kurvinen 2014, 146.).

Hakukoneet näyttävät hakijalle sivun sen sisällön perusteella, jossa on huomioitu sivun si-

sällön termien vastaavuus hakijan käyttämiin termeihin. Myös muiden sivustojen kyseisen

sivun arvostaminen, linkittämällä sen omalle sivulleen antaa hakukoneelle tiedon sivun

tärkeydestä. (Kurvinen 2014, 147.).

Tulokselliseen orgaaniseen näkyväisyyteen organisaatiolle vaikuttaa valittujen avainsano-

jen hyödyllisyys hakijalle ja miten niitä on hyödynnetty verkkosivulla. Sivustolla avainsano-

jen tulisi esiintyä kohtuullisesti otsikoissa, leipätekstissä, linkeissä sekä kuvien tiedosto-

nimissä sekä muissa teknisissä yksityiskohdissa (Kananen 2018, 163-164).  Organisaa-

tion verkkosivun hakukoneoptimoinnissa kiinnitetään huomiota avainsananalyysin kautta

tulleisiin sanoihin sekä sivun nimi eli title ja kuvien nimeäminen sellaiseksi, että ne käsitte-

levät sivun aihetta. Google hakutuloksissa näkyvän meta-tekstin tulee olla lyhyt ja mainos-

tekstimäinen sekä sisältää jonkinlaisen kehotuksen toimintaan. Sivuston otsikoiden tulee

olla sellaisia mitkä sisältävät sivulle valitut avainsanat (Halen 2014).

2.4.4 Tehokas sähköpostimarkkinointi

Yritysten viestinnästä b-to-b-asiakkaille sähköposti on suuressa roolissa b-to-b asiakkaat

haluavat mieluimmin, että heitä lähestytään sähköpostitse kuin puhelimella. Sähköposti-

markkinointi säätelee lainsäädäntö. Yritysmarkkinoinnissa säännöt ovat löyhempiä kuin

kuluttajamarkkinoinnissa (Kananen 2018, 238.).
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Yleinen tietosuoja-asetus GDPR sääntelee henkilötietojen käyttöä EU-maissa. Henkilön

on itse pitänyt antaa tietonsa tai muulla tavalla antanut suostumuksensa, että hänelle voi-

daan lähettää markkinointia. Laki antaa oikeuden henkilöille tietää, mitä tietoja hänestä

kerätään sekä mahdollisuus poistaa tietonsa rekisteristä. Rekisterin pitäjällä taas on vel-

vollisuus laatia rekisteriseloste, miten henkilötietoja organisaatiossa käsitellään sekä toi-

mittavan tietosuoja-asetuksen ohjeiden mukaisesti (tietosuoja.fi).

Yritysten välistä sähköpostiviestintä jaetaan kahteen osaan: sähköpostitse tapahtuva

markkinointi ja sähköpostitse tapahtuva viestintä. Markkinointia on kaikki massana lähe-

tettävä viestintä kohderyhmälle, kuten tiedotteet, tarjoukset tuotteesta sekä myy myynnilli-

nen materiaali. Vastaanottaja ei voi suoraan itse päättää, mitä viestiä hän saa. Yritykselle

sähköpostimarkkinointi on helppo tapa saada vastaanottajan kiinnostuksesta tiedon. Säh-

köpostia avatessaan ja linkkejä klikkailtujaan hän samalla antaa yritykselle tietoa omasta

kiinnostuksestaan (Kananen 2018, 239.).

Sähköposti voidaan hyvin personoida vastaanottajalle, jos hänen kiinnostuksen kohteista

on riittävästi tietoa. Personoitu viesti on henkilökohtaisempi ja saavuttaa paremmat tulok-

set. Sähköpostimarkkinoinnin ongelmia ovat, jos yrityksellä olevat kontaktit eivät ole laa-

dukkaita sekä osa niistä voi olla toimimattomia. Yrityssähköpostit voivat vaihtua usein

henkilöiden vaihtaessa työpaikkaa, yrityksen vaihtaessa verkkotunnusta tai vaikka pelkäs-

tään vastaanottajan nimen muuttuessa. Massapostituksissa myös yrityksien roskaposti-

suodatukset voivat estää viestin tulon ennen kuin vastaanottaja edes sitä saa omaan säh-

köpostiohjelmaansa. (Kananen 2018, 240.).

Yrityksen sähköpostiosoitekanta voi koostua omista asiakkaista tai se voi olla ostettu jol-

tain ulkopuoliselta rekisterin pitäjältä. Yritykset voivat kasvattaa omaa osoitekantaansa eri-

laisille toimenpiteillä, jolla asiakas saadaan tilaamaan häntä kiinnostavaa postia tai osallis-

tumalla kilpailuun. Kun asiakas antaa itse omat yhteystietonsa sitä kutsutaan konversi-

oksi. Tietojen antamisessa voi olla vielä joku lisätäky, jolla niitä vastaan saa jonkun ladat-

tavan oppaan tai muuta asiakkaalle relevanttia tietoa (Kananen 2018, 250.).

Jotta sähköpostimarkkinointi olisi mahdollisimman tehokasta tulee huomioida muutamia

asioita kuten kirjeiden lähetysaika, otsikointi sisällöstä. Lähetysaika b-to-b asiakkaille on

optimaalisesti viikolla tiistaista-torstaihin kello 8-16 välillä. Näinä aikoina potentiaaliset asi-

akkaat lukevat viestejään tehokkaimmin (Kananen 2018, 251.).
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Myyvän sähköpostimarkkinoinnin mallina voidaan käyttää AIDA-mallia, jossa herätetään

asiakkaan huomio (attention) otsikolla, lisätään kiinnostusta (interest) houkuttelevalla si-

sällöllä ja hänen kaipaamilla ratkaisuilla (desire). Lopuksi kehoitetaan toimintaan (action)

erilaisilla CTA-painikkeilla tai kehotteilla (Komulainen 2018, 197.).

2.5 Markkinoinnin mittaaminen ja optimointi

Organisaation verkkosivun rooli on tukea liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamista. Määri-

teltyjä sivun tavoitteita tulee analytiikan avulla tutkia. Sivustolla on usein tavoitteena saada

ostajat löytämään se ja tekemään organisaation tavoitteen mukainen toimenpide (Pyyhtiä

2013, 94.).

Verkkosivun analytiikka on iso osa digitaalisten kanavien tuottaman tiedon ymmärtämistä

sekä muuttamista sellaiseksi, että sitä voidaan hyödyntää toimenpiteiden tekemisessä ja

optimoinnissa. Analytiikan kautta ymmärretään paremmin asiakkaan verkkokäyttäytymistä

ja sitä kautta myös kehittää liiketoimintaa vastaamaan asiakkaan tarpeita (Pyyhtiä 2013,

81.). Verkkosivun kävijäseurannalla kerätään tietoa erilaisien ohjelmien avulla esimerkiksi

Google Analytics. Kävijäseuranta seuraa tiettyä ajanjaksoa (Pyyhtiä 2013, 82-83.).

Analytiikan tuottamaa tietoa hyödynnetään suunniteltaessa markkinointia, kehitetään tes-

taamalla ja tavoitteena digitaalisen kanaviin laitettujen panostuksien tuottojen maksimointi.

Digitaalisen markkinoinnin etu on sen nopeus ja joustavuus. Markkinointia voidaan tehdä,

testata ja muuttaa toimivammaksi saman aikaan, eikä tuloksia tarvitse odotella pitkän ai-

kaa (Pyyhtiä 2013, 92.).

Verkkosivun kävijäseurannasta seurataan seuraavia asioita:

· kävijämäärä määrättynä ajankohtana
· mitä kautta kävijät sivustolle tulevat
· sivustolla vietetty aika
· välitön poistuminen sivulta
· eniten katsotut sivustot ja sisällöt
· kävijöiden sijainti
· uudet kävijät ja sivustolla uudelleen vierailijat

(Hakumäki 2014, 169.)

Konversio tai konversio-optimointi on b-to-b digitaalisen markkinoinnin tärkein päämäärä.

Siinä tavoitteena on, että sivulle tulijat tekevät organisaation myynnin tai vastaavan aset-

taman toimenpiteen. Toimenpide voi olla asiakkaan antamat yhteystiedot, osto- tai muu

tilaustapahtuma tai vaikka ilmoittautuminen tapahtumaan. Optimoinnilla asetetaan edellä
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mainittuun toimintaan johtavat elementit sivustolle niin, että se edistää sekä helpottaa asi-

akkaan toimintaa (Pyyhtiä 2013, 94.).

Markkinoinnin optimoinnin tapoja on seurata maksullisen markkinoinnin konversiota eli

kuinka moni mainoksesta tulee sivulle sekä ostaa tuotteen. Jos mainoksesta liikennettä

tulee sivulle, mutta asiakkaat poistuvat heti on sivulla joku virhe tai mainonta ei anna oikea

tietoa tuotteesta (Salo 2017, 88, 94.).

Sähköpostimarkkinointia arvioidaan usein avausprosentit (open rate) ja klikkiprosentin

kautta (click through rate CTR). Organisaation tulee kuitenkin ennen markkinoinnin aloitta-

mista asettaa tavoitteet mitä sähköpostin lähettämisellä saavuttaa. Usein se on saada po-

tentiaaliset asiakkaat kiinnostumaan tuotteesta ja siirtymään ostoprosessissa yrityksen

verkkosivulle. Vielä tätäkin tärkeämpi mittari on konversioprosentti, joka kertoo markkinoi-

jalle, kuinka moni sähköpostin avanneista ja klikanneista tekee lopullisen ostotapahtuman

(Suhonen 2017).

Seuraamalla sähköpostimarkkinoinnin mittareita tulisi oppia niistä ja optimoida seuraavia

lähetyksiä paremmin. Avausprosenttia voi nostaa kirjoittamalla sähköpostin otsikkoa (sub-

ject) enemmän kiinnostavammaksi sekä asiakasta hyödyttävämmäksi miksi hänen kan-

nattaisi lukea tämä viesti. Lähettäjän nimi antaa vastaanottajalle enemmän luotettavuutta.

Organisaation johtajan tai vastaavan henkilön nimellä lähetty sähköposti tuo viestiä lä-

hemmäksi avaajaa. Sähkönpostin vastaanottajan etunimen käyttäminen tuo viestin henki-

lökohtaisemmaksi. Lisäksi vielä ingressi tekstin tulisi olla sopivan pituinen ja kiinnosta

sekä viestin sisältää selkeästi kehotukset toimintaan Call to Action (CTA) -painikkeiden tai

vastaavien kautta (Goliger 2017).

Sosiaalisen median kanavissa tärkeintä on enemmän laatu kuin määrä. Julkaisutiheys eri

kanavissa vaihtelee organisaation oman sisältöstrategian mukaisesti. Facebook, Twitter ja

Instagram -kanavat suosittelevat säännöllistä postausta päivittäin tai vähintään viisi kertaa

viikossa. Linkedin suosittelee 20 postausta kuukaudessa. Näiden oikea näkyväisyys saa-

daan otsikoimalla oikein, hakusanoja hyödyntämällä sekä käyttämällä hastag # sanoja

tekstien yhteydessä. Lisäksi viestissä on hyvä olla jokin kehotus toimintaan esimerkiksi

siirtymään halutulle verkkosivulle. Maksullisen mainonnan optimoinnissa on tärkeää jokai-

sen kanavan suosituksen, miten mainontaa kohdistetaan sekä ottaa huomioon otsikon ja

viestin sisältö (Komulainen 2018, 237-239.).
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3 Seminaaritapahtuman 2018 toimenpiteiden analysointi

Toiminnallisessa osassa opinnäytetyössä käsitellään Nolla tapaturmaa -foorumin 2018 se-

minaarin digitaalisen markkinoinnin onnistumisen analysointia peilaten aiheen teoriaan.

Tapahtuman markkinoinnissa keskitytään digitaaliseen markkinointiin verkkosivun vaati-

muksista ja hakukoneoptimoinnista alkaen, aina digitaalisen markkinoinnin toimenpiteiden

analysointiin. Näiden analyysien perusteella tehdään digitaalisen markkinoinnin kehittä-

missuunnitelma Nolla tapaturmaa -foorumin 2019 seminaaria varten.

Seminaari on järjestetty vuosittain. Vuodesta 2004 alkaen vain jäsenyrityksille ja vuodesta

2011 seminaari on avoin kaikille. Seminaarin kohderyhmä ovat yritykset ja markkinoin-

nissa hyödynnetään digitaalista markkinointia yritysten johdolle, esimiehille sekä työsuoje-

luasioistavastaaville. Taulukossa 1 on kerrottu, kuinka osallistumamäärä on kehittynyt

vuodesta 2011 alkaen vuoteen 2018 saakka. Osallistujien määrä on melkein tuplaantunut.

Taulukko 1. Seminaarin osallistujien määrän kehitys vuosina 2011–2018.

Vuosi ja paikkakunta Osallistujamäärä

2011 Espoo 180

2012 Naantali 127

2013 Vaasa 106

2014 Jyväskylä 155

2015 Tampere 194

2016 Helsinki 195

2017 Lahti 245

2018 Turku 324

Seminaarin luennoitsijoiksi valitaan asiantuntijoita, joilla on osaamista työturvallisuuden,

työsuojelun tai työhyvinvoinnin parissa tai muuten jotain uutta annettavaa osallistujille. Se-

minaarin ohjelmaan kuuluu myös tutustuminen muutamaan seminaari paikkakunnan alu-

eella toimiviin työpaikkoihin, jotka ovat myös foorumin jäsentyöpaikkoja. Kohteissa toimii

vierailuisäntänä työpaikan työturvallisuudesta vastaava henkilö. Seminaarissa pidetään

tuumaustunteja, joissa osallistujat pääsevät yhdessä pohtimaan eri aiheita sekä samalla

verkostoitumaan keskenään.
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3.1 Edellisen tapahtuman palautteiden analysointi ja hyödyntäminen

Vuoden 2018 seminaaritapahtuman jälkeen osallistujilta kysyttiin palautetta sähköpostilla.

Kysely lähettiin tapahtuman jälkeen seuraavalla viikolla ja oli anonyymikysely. Vastaus-

prosentti jäi alhaiseksi 8,33 %, vaikka sähköpostikysely lähetettiin kolme kertaa muistutuk-

sena. Suullista palautetta kysyttiin myös tapahtuman aikana usealta osallistujalta semi-

naarin tauoilla sekä iltatilaisuudessa.

Palautekysely sisälsi kysymykset ja suluissa vastaajien määrä:

1. Kirjoita kolme tärkeintä oivallusta, jotka sait tapahtumassa. (n=26)

2. Mikä oli tapahtumassa parasta? (n=26)

3. Mitä voimme tehdä paremmin ensi kerralla? (n=27)

4. Vuoden 2019 seminaari järjestettäneen Kuopiossa. Millaisia toiveita sinulla on siihen

liittyen? (n=18)

5. Mistä sait tiedon seminaarista? (n=28)

Kysymyksien 1-3 vastaukset liittyvät tapahtumatuotannon toimintaa ja sen parantamiseen

ja tässä opinnäytetyössä niitä ei tulla analysoimaan vaan keskitytään markkinoinnille olen-

naisiin vastauksiin.

Seuraavia aiheita sekä toiveita osallistujat antoivat seuraavan vuoden tapahtumaa varten

(n=27):

· työturvallisuuden johtaminen ja työntekijöiden osallistaminen
· työturvallisuuden ennakoivia käytäntöjä tilaajan ja toimittajan näkökulmasta
· tuumaustuntien aiheet olivat hyviä ja käytäntö toimivaa
· turvallisuuskulttuuriteeman käsittelyä ja syventämistä
· yhteinen työpaikka teemana
· työmatkaturvallisuus
· alueen yrityksiä vierailukohteiksi

3.2 Kohderyhmä ja sen käyttäytyminen

Vuoden 2018 seminaarin määrällinen tavoitteet olivat, osallistujamäärä 300 maksavaa

osallistujaa sekä 80 % osallistujista foorumin jäsentyöpaikoista ja 20 % ei-jäsentyöpai-

koista. Lopullinen osallistujamäärä 324.

Kuvasta 10 huomataan, että tavoite jäsentyöpaikkojen ja ei-jäsentyöpaikkojen osallistujien

kesken ei toteutunut. Jäsenentyöpaikkojen edustajia osallistui 16 % enemmän kuin oli ta-

voitteeksi asetettu.
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Kuva 10. Osallistujien jakauma jäsentyöpaikkojen ja ei-jäsentyöpaikkojen osallistujiin.

Kokonaisosallistujamäärä ylitettiin 24 osallistujalla, joka laskettuna ilmoittautumishintaan

foorumin jäsenet early bird -hinta 510 € (alv. 0 %) oli yhteensä 12 240 €.

Markkinoinnin suunnitteluun vaikuttaa myös vahvasti se, mihin ajankohtaan osallistujat il-

moittautuvat. Tapahtuman suunnitteluvaiheessa hinnoittelua voidaan suunnitella dynaa-

miseksi hinnoitteluksi. Tämä hinnoittelutapa tarkoittaa, että hintaa voidaan muuttaa kysyn-

nän mukaisesti ohjaillen näin osallistumaan ilmoittautumaan ajoissa (Liveto 2018). Tapah-

tuman järjestäjille on tärkeää saada suurin osallistujamäärä ilmoittautumaan sellaiseen

ajankohtaan, että tapahtuman suosio tai ei-suosio saadaan varmistuttua. Tilavarauksen

lopullinen koko sekä tarjoilut tulee vahvistaa tapahtumapaikalle, joten siinä vaiheessa

osallistujamäärän suuntaa antava koko tulee tietää. Tätä vaihetta voidaan ennakoida

asettamalla tapahtumalle early bird -hintaporras, jolloin osallistuja saa ilmoittautumisen

alemmalla hinnalle kuin ne, jotka ilmoittautuva myöhemmin.

Kuten kuvassa 11 on esitetty, että 80 % osallistujista ilmoittautuivat early bird -hinnalla ja

sen jälkeen ilmoittautujat maksoivat täyden hinnan. Tapahtuman early bird -hinta oli voi-

massa 3.4.2018 saakka eli noin 3 viikkoa ennen tapahtumaa.

96 %

4 %

Osallistujien jakauma Nolla tapaturmaa -
foorumin jäsenten ja ei jäsenten välillä (n=324)

jäsenet ei-jäsenet
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Kuva 11. Osallistujien jakauma kuinka moni osallistunut early bird -hinnalla.

Seuravan vuoden markkinoinnin kohdistamista varten on hyvä tietää miltä toimialoilta

osallistujat tulevat ja mitkä ovat heidän yleisimmät tittelit. Nämä tiedot olivat saataville

osallistujien toimialojen mukaan sekä heidän titteleiden perusteella.

Vuoden 2018 osallistujien työpaikoista suurin osa sijoittuvat TOL2018 mukaisesti:

· Kaivostoiminta ja louhinta
· Teollisuus
· Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytystoiminta
· Rakentaminen
· Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito
· Julkinen hallinto ja maanpuolustus

Osallistujien tittelit olivat enimmäkseen johtaja tai esimies sekä turvallisuusjohtaja tai -

päällikkö. Lisäksi oli useita työsuojelupäälliköitä tai laatujohtajia ja -päälliköitä. Uusina titte-

leinä organisaatioiden työtekijöillä ovat yleistyneet EHS-johtaja tai -päällikkö, EHSQ-joh-

taja tai -päällikkö HSE-johtaja tai -päällikkö. Nämä tittelit ovat käytössä etenkin kansainvä-

lisissä yrityksissä.

80 %

20 %

Ilmoittautujat early hinnalla ja sen
jälkeen n=324

early bird hinnalla ilmoittautuneet early bird jälkeen
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3.3 Markkinointiviestintä

Seminaaritapahtuman suurin kohderyhmä on foorumin jäsentyöpaikkojen työntekijät.

Osalle näistä tieto seminaarista meni kuukausittaisen jäsentiedotteen ja uutiskirjeen

kautta, mutta osa ei ole näiden tilaajia. Tapahtumaan toivottiin myös osallistujia niistä työ-

paikoista, jotka eivät ole jäseniä. Näin tapahtuma toimisi myös uusasiakashankintatilai-

suutena. Tapahtuman markkinointia tehtiin omien ja ostettujen medioiden kautta, joiden

onnistumista tässä kappaleessa analysoidaan.

Vuoden 2018 seminaarin palautteissa korostui osallistujille tärkeät työpaikkavierailut,

joissa he saivat kokemuksia työsuojelun ja työturvallisuuden edistämisestä, mahdollisesti

ihan eri tyyppisestä toimialasta, mitä he itse edustivat. Lisäksi usea oli tyytyväinen siitä,

että seminaari ei ollut webinaari tai vastaava verkon kautta lähettävä tilaisuus. Näin he

pääsivät verkostoitumaan saman henkisten työpaikkojen edustajien kanssa. Palautteissa

nousivat myös järjestävän organisaation ammattimaisuus sekä asiantuntevat puhujavalin-

nat. Näiden palautteiden perusteella seminaaritapahtuma voidaan asemoida kilpailijoihin

nähden osallistumisen paikan päällä ja verkostoitumisen suhteen kuten kuvassa 12. Näitä

kahta erottuvaa kilpailutekijää hyödynnetään tapahtuman markkinointiviestinnässä.

Kuva 12. Seminaaritapahtuman asemointi suhteessa kilpailijoiden erottautumistekijöihin.

Tapahtuman jälkeen osallistujilta kysyttiin, mistä he olivat saaneet tiedon tapahtumasta.

Kuvan 13 mukaisesti suurin osa 71 % muisti saaneensa tiedon vuoden 2018 seminaarista

foorumin jäsenille lähetettävästä jäsenkirjeestä tai tiedotteesta. Seuraavaksi eniten 25 %

kollegalta tai esimieheltä. Sosiaalisen median kautta tullutta tietoa seminaarista vain 11 %

Foorumin seminaari

Webinaarit ja muut
verkkoseminaarit

Ammattilaismessut

Osallistuminen paikan päällä

Verkostoituminen
ja muilta

oppiminen

Itse opiskelu

Webinaari
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muisti nähneensä. Sosiaalisen median kanavissa kuten Twitter, Linkedin ja Facebook

postattiin viikoittain eri teemaista viestiä seminaarin aiheista ja ilmoittautumisesta. Fooru-

min jäsenverkoston ja organisaation yhteyshenkilön kautta tullutta tietoa koki nähneensä

21 % vastaajista. Yhteyshenkilöt kiersivät eri alueilla jäseniä tapaamassa sekä lähettivät

tiedottavaa viestiä seminaarista omasta sähköpostistaan muutaman kerran kuukaudessa.

Kuva 13. Palautekysely mistä osallistujat saivat tiedon seminaarista.

Foorumin jäsenkirjeeseen tai tiedotteeseen voivat vastaajat sekoittaa, myös heille kohdis-

tettua sähköpostimarkkinointia. Molempien osoitetietokannat ovat markkinoinnin automaa-

tiojärjestelmässä ja lähetetään samalla ilmeellä. Jäsenkirjeen ja markkinointisähköpostin

erona on, että jälkimmäisen sisältö keskittyy vain seminaarin mainontaan.

Mikäli osallistujat kokivat markkinoinnillisen viestin olevan jäsenkirjeen tai tiedotteen kal-

taista, voidaan se tulkita sähköpostimarkkinoinnin olleen visuaaliselta ja kirjalliselta viestil-

tään tiedotteen omaista heidän mielestään. Tällöin markkinoinnillinen viesti ei ole ollut yli-

mainostavaa.

Sähköpostimarkkinointi on edelleen yksi kannattavimmista tavoista tavoittaa b-to-b asia-

kas näin kirjoittaa Komulainen (2016, 193) kirjassaan ja jatkaa sen olevan tuottavan 40

kertaisesti tulosta enemmän kuin sosiaalisessa mediassa tehty markkinointi. Organisaa-

tion markkinoinnin automaatiojärjestelmän avulla voidaan kohdistaa sähköpostimarkki-

nointia usealla keinolla:

· nimikkeen mukaan
· yrityksen toimialan mukaan
· alueen mukaan
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· kiinnostuksen mukaan: kuten katsonut tietyn aiheen sivuja, avannut markkinointi-
kirjeen, joka käsitteli tiettyä aihetta

· osallistunut organisaation tapahtumaan
· antanut yhteystietonsa verkkosivun kautta tai jossakin tapahtumassa, tilannut uu-

tiskirjeen, oppaan tai webinaarin

Vuoden 2018 tapahtumasta kohdennettua sähköpostimarkkinointia lähetettiin 16 eri kir-

jettä ja yhteenlaskettu vastaanottajamäärä näissä oli ollut 28 179 kpl. Tarkastelujakso on

1.1.-21.5.2018.

Sähköpostimarkkinoinnin onnistumista tai menestymistä analysoidessa verrataan suurim-

man avausprosentin ja pienimmän avausprosentin saaneita kirjeitä. Lisäksi tässä opinnäy-

tetyössä seurataan seuraavia kriteerit analysoitaessa lähetyksen tehokkuutta, avauspro-

sentti (open rate), klikkausprosentti (click rate), kokonaisavausprosentti (click through

rate) sekä verkkosivun liikenne kirjeen lähettämispäivänä. Avausprosentti muodostuu

siitä, kuinka moni avasi kirjeen sähköpostiohjelmassaan tai selaimessa. Klikkausprosentti

koostuu niistä, jotka kirjeen avasivat sekä klikkasivat jotain siinä olevaa linkkiä. Kokonais-

avausprosentti (click through rate) kertoo, kuinka moni kirjeen nähnyt on klikannut jotain

siinä ollut linkkiä. Nämä kaikki tiedot saadaan markkinoinnin automaatiojärjestelmän

kautta

Mitattaessa vaikuttavuutta paremmin tulisi vielä ottaa huomioon sähköpostimarkkinointikir-

jeen aiheuttama konversio eli kun kirjeen saanut siirtyy tapahtuman verkkosivulle ja sieltä

vielä tekee ilmoittautumisen loppuun saakka. Tässä tapahtumassa ilmoittautumisjärjestel-

män analytiikan puutteiden vuoksi ei konversio tietoa ollut saatavilla.

Kaksi parhaiten menestyneimmän sähköpostimarkkinointikirjeen tuloksia nähdään taulu-

kossa 2, jossa kokonaisavausprosentti on ollut yli 50 ja avausprosentti yli 30. Yhteistä

näille molemmille on myös, että ne on lähetetty markkinoinnin kampanjajaksojen alku-

päässä, jolloin kirjeen viestit ovat olleet uutta. Sähköpostien vastaanottajat ovat koottu

enimmäkseen eri verkkosivulla käyneiden listojen kautta. Näin ollen, he ovat osoittaneet jo

kiinnostuksensa aihetta kohtaan. Kirjeen rakenne ja ilme oli rakennettu AIDA-mallin mu-

kaan, jossa myyvällä otsikolla oli kiinnitetty asiakkaan huomio (attention), ingressissä oli

häntä kiinnostavaa sisältöä, kuten lyhyt kuvaus tai työpaikkavierailujen kohteet. Lopuksi

oli kehotus toimintaan (action) CTA-painikkeen viestillä tutustumaan lisää ja ilmoittautu-

maan. Kuvat sähköposteista löytyy liite 1 kohdasta.
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Taulukko 2. Kaksi parhaiten menestyneimmän sähköpostimarkkinointikirjeen tiedot.
Kirjeen

lähetysajankohta 23.1.2018 klo 12.17 12.2.2018 klo 10.38

aihe vko 3/ohjelma julkaistu vko 7/työpaikkavierailut

vastaanottajamäärä 710 765

avausprosentti
(open rate)

43,2 % 37,1 %

klikkausprosentti
(click rate)

23,1 % 15 %

kokonaisavaus-
prosentti

(click through rate)
53,4 % 40,3 %

käytetty
sähköpostilistat

Työsuojelupäivien sivuilla käyneet,
Nollis.fi etusivulla käyneet, semi-
naarin uutiskirjeen tilanneet, työtur-
vallisuus koulutuksen sivuilla käy-
neet, seminaarin  sivuilla käyneet.

Työsuojelupäivien sivuilla käyneet,
Nollis.fi etusivulla käyneet, semi-
naarin uutiskirjeen tilanneet, työtur-
vallisuus koulutuksen sivuilla käy-
neet, seminaarin  sivuilla käyneet

Verkkosivun liikenne
(lähettämispäivänä sähkö-

postikirjeen kautta
 tulleet)

115 77

Taulukossa 3 on koottuna kahden huonoimmin menestyneen sähköpostimarkkinointikir-

jeen tiedot. Näissä avausprosentti on ollut suhteellisen hyvä, mutta klikkiprosentti sekä ko-

konaisavausprosentti jäänyt alhaiseksi. Eli kirjeestä siirtymistä seminaarin verkkosivulle ei

ole tapahtunut. Yhteistä molemmilla kirjeille on, että ne on lähetetty early bird -ilmoittautu-

misajan loppupuolella. Vastaanottajina ovat olleet henkilöt, jotka ovat saaneet mahdolli-

sesti jo useamman erillisen kirjeen. Viikon 14 kirje oli sisällöltään sama kuin viikon 13 kirje

ja se sisälsi yleisesti tiedon seminaarista sekä kolmen puhujan esittelyn. Kirje on nähtä-

vissä liite 2 kohdassa. Mahdollisesti tässä vaiheessa sähköpostimarkkinoinnin kautta tul-

leet ovat jo ilmoittautuneet ja viesti ei ole herättänyt mielenkiintoa vastaanottajassa.
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Taulukko 3. Kaksi huonoiten menestyneimmän sähköpostimarkkinointikirjeen tiedot.
kirjeen

lähetysajankohta 29.3.2018 klo 10.27 3.4.2018 klo 08.56

aihe vko 13/Vielä ehdit early bird -hin-
nalla mukaan

vko 14/Viimeinen päivä ilmoit-
tautua early bird -hinnalla

vastaanottajamäärä 2938 1649

avausprosentti
(open rate)

54,3 % 64,9 %

klikkausprosentti
(click rate)

2,5 % 2,6 %

kokonaisavaus-
prosentti

(click through rate)
4,5 % 3,9 %

käytetty
sähköpostilista

Työsuojelupäivien sivuilla käyneet,
Nollis.fi etusivulla käyneet, seminaa-
rin uutiskirjeen tilanneet, työturvalli-
suus koulutuksen sivuilla käyneet,
seminaarin  sivuilla käyneet.

seminaarin vko 3 kirjeen avanneet,
seminaarin vko 13 kirjeen avan-
neet

Verkkosivun liikenne
(lähettämispäivänä sähkö-
postikirjeen kautta tulleet)

45 49

Kahden parhaiten menestyneen kirjeen aihe tulee suoraan seminaarin ohjelmasta ja koh-

deryhmän ovat olleet erilaisilla verkkosivuilla käyneet. Lisäksi lähetyksen vastaanottaja-

määrä on pienempi kuin kahdella heikoimmin menestyneellä kirjeellä. Yhteenvetona voi

siis sanoa, että kirjeeseen tulee tehdä nostoja sisällöstä. Lisäksi tulisi kohdentaa vastaan-

ottajia paremmin niihin, jotka ovat osoittaneet kiinnostuksena aiheesta.

3.4 Mittaaminen ja tulosten analysointi

Tapahtuman verkkosivuston liikennettä seurattiin Google Analytics -ohjelman avulla. Verk-

kosivut avattiin tammikuussa ja tapahtuman viimeinen kiitos osallistumisesta -sähköposti

lähti osallistujille 21.5.2018. Kuvan 14 mukaan sivulla vieraili 1.1.-21.5.2018 4444 kävijää,

joista suurin osa tuli sivustolle useamman kerran. Lisäksi sivulla käytettiin aikaa keskimää-

rin 2,32 minuuttia ja samalla käynnillä katsottiin melkein 3 eri sivua. Tästä voidaan pää-

tellä, että kävijät tutustuivat riittävästi aiheeseen sivustolla. Eri sivuja sivustolla oli noin 6

kappaletta.
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Kuva 14. Verkkosivun liikenne 1.1.-21.5.2018 (poistettu organisaation oman henkilökun-

nan käynnit)

Kuvassa 15 on esitetty, mistä kanavista sivulle tullaan. Tämä on yksi mainonnan mittari,

jota seurataan, jotta saadaan tietoa sen tehosta. Eniten sivustolle tulijoita ohjasivat sähkö-

postimarkkinointikirjeet (hs_email/email) ja toiseksi eniten foorumin oma jäsenportaali nol-

lis.fi. Referral-tulotapana tarkoittaa, että jollakin sivustolla tai kanavassa on linkki tapahtu-

man sivulle. Suoraan (direct) sivulle on päädytty kolmanneksi eniten ja neljänneksi eniten

Googlen orgaanisen haun kautta (google/organic). Tämä tulotapa viittaa siihen, että verk-

kosivun hakukoneoptimointi on onnistunut riittävän hyvin.

Kuva 15. Mistä kanavista verkkosivulle tullaan 1.1.-21.5.2018 (poistettu organisaation

oman henkilökunnan käynnit).

Maksettua mainontaan käytettiin Facebookissa, joka on tuonut liikennettä sivustolle vii-

denneksi eniten, mutta sivulla vietetty aika on ollut 19 sekuntia (istunnon keskimääräinen

kesto) ja välitön poistumisprosentti 80,49 %. Nämä kertovat, että mainonnan viesti ei ole

ollut oikeaa mitä sivustolle klikkaavat ovat tulleet katsomaan tai kohdistaminen ei ole ollut

oikeaa.

Laadullisia tavoitteita, kuten vuorovaikutusta sosiaalisessa mediassa, ei 2018 tapahtu-

maan asetettu. Nämä voisivat löytyä tulevaa tapahtumaa ajatellen ansaitun näkyväisyy-

den saaminen, kuten kohdassa 2.4.2. ansaittu media mainittiin niiden olevan kommentoin-

tia, arvioita sekä palautteita. Vuoden 2018 tapahtuman osalta näitä mittareita voisi tarkas-

tella tapahtumalle asetetut hastägin #nollis18 näkyvyys Twitterissä kuten kuvassa 16 on

esitetty. Aikavälillä 1.1.-21.5.2018 kyseistä hastagin sisältävää viestiä lähetettiin 330 ja eri

viestijöitä on ollut yhteensä 75 kappaletta.
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Kuva 16. Twitter-kanavan viestien määrä 1.1.-21.5.2018.

Kuitenkin suurin osa tapahtuman viesteistä on painottunut tapahtuman viikolle 242 vies-

tillä kuten kuva 17 osoittaa. Tämä kuitenkin osoittaa organisaation saaneen toivottua nä-

kyväisyyttä ansaitun median kautta.

Kuva 17. Twitter-kanavan ajankohdat 1.1.-21.5.2018.
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4 Tapahtuman ja digitaalisen markkinoinnin kehittämissuunnitelma

Tässä osiossa opinnäytetyössä on kehitysehdotuksia vuoden 2019 seminaaritapahtumaa

varten peilaten aiheen tietoperustaan sekä, mitä vuoden 2018 seminaarin digitaalisen

markkinoinnin toimenpiteiden analysointi toi esille. Osio on jaettu kahteen osaan: tapahtu-

man järjestämisen kehittämiseen ja tapahtuman digitaalisen markkinoinnin kehittämiseen.

Tapahtuman järjestämisen kehittämiseen keskitytään lyhyemmin ja digitaalisen markki-

noinnin kehittämiseen laajemmin.

4.1 Tapahtuman järjestämisen kehittäminen

Vuoden 2019 seminaarin ohjelma rakentuu työturvallisuuden edistämisen sekä työtapatur-

mien ehkäisemiseen teemojen ympärille sekä miten toimenpiteet jalkautetaan työpaikoille.

Seminaarin nimeksi tuli Turvallisuus on tekoja. Ohjelma koostuu asiantuntijaluennoista,

verkostoitumisista, työpaikkavierailuista sekä tuumatunneista, jossa osallistuja jaetaan vii-

teen eri ryhmään pohtimaan annettua aihetta yhdessä.

Tapahtuman kohderyhmä painottuu teollisuus, rakentaminen ja julkisen hallinnon toimialo-

jen työntekijöihin. Lisäksi markkinointia kohdistetaan nimikkeiden mukaan, mitä kohdassa

3.2. on mainittu. Edellisenä vuotena yritettiin saada enemmän foorumin ei-jäsentyöpaikko-

jen edustajia mukaan häivyttäen viestinnästä Nolla tapaturmaa -foorumi maininnan. Tämä

ei kuitenkaan tuottanut haluttua tulosta, joten foorumin nimi tuodaan esille samanarvoi-

sena kuten aiempina vuosia.

Määrällisenä tavoitteeksi eli osallistujamäärään asetetaan noin 20 % lisäys vuoden 2018

osallistujamäärään, joka oli 324. Vuoden 2019 tavoiteltava osallistujamäärä on 388. Tä-

hän tavoitteeseen on mahdollista päästä, koska seminaaria ei ole koskaan järjestetty Itä-

Suomen alueella. Toisaalta tämä voi olla myös riski, koska edellisten vuosien seminaarien

osallistujista suurin osa olivat tulleet pääkaupunkiseudulta, Länsi-Suomesta sekä Pirkan-

maan alueelta. Laadulliseksi tavoitteeksi tapahtumalle asetetaan myös sama 20 % lisäys

ansaittuun mainonta eli kuinka paljon ennen tapahtumaa tai sen aikana viestitään Twitte-

rissä seminaarin aiheista käyttäen #nollis19. Vuoden 2018 määrä oli 330, joten 2019

määrä tulisi olla 396 twiittiä.

Taulukon 4 avulla tapahtumatuotanto sekä tapahtumamarkkinointi tietävät, mitkä tehtävät

kuuluvat kenellekin sekä mikä on niiden aikataulu. Kaikkia yksittäisiä tehtäviä ei tauluk-

koon ole koottu.
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Taulukko 4. Mukaelma tapahtuman markkinointisuunnitelmapohja (Vallo 2016, 34)
Edellisen
tapahtuman
aikana

7 kk
ennen

6-5 kk
ennen

4-1 kk
ennen

tapahtuman
aikana

tapahtuman
 jälkeen

TAPAHTUMATUOTANTO
Seuraavan
tapahtuman
ajankohta,
tapahtumapai-
kan varaus,
budjetti

Palautteiden
käsittely ja uu-
det ideat tälle
vuodelle.
Ohjelman
suunnittelu,
luennoitsijoiden
vahvistamiset,
työntekijöiden
varaukset.

Ohjelma val-
mis, verkko-
sivu sisältö ja
ilmoittautumi-
nen aukeaa.

Tapahtuma-
paikan suun-
nittelu ja tekni-
set varaukset,
työntekijöiden
kouluttaminen,
luennoitsijoi-
den ohjeistus.
Nimilaput, vah-
vistukset yms.

Yhteystyö
tapahtumapai-
kan kanssa,
osallistujien
opastaminen ja
ohjeistaminen,
ilmoittautumi-
nen, medianyh-
teishenkilönä
toimiminen

Osallistujien lasku-
tukseen liittyvät
asiat, luennoitsijoi-
den palkkiot, lopul-
liset budjetit, kyse-
lyihin ja reklamaati-
oihin vastaaminen

TAPAHTUMAMARKKINOINTI
Ennakko-
markkinointi
alkaa aiheena
”merkitse ka-
lenteriin”

Markkinointi-
budjetti suun-
nittelu ja alus-
tava mediava-
linnat.
Visuaalisen il-
meen suunnit-
telu ja tarvitta-
vat materiaalit.

Verkkosivun
sisällön tuo-
tanto ja jul-
kaisu. Ilmoit-
tautuminen
aukeaa.
Sisäisen
markkinointi.
Tapahtuman
markkinointi.

Early bird -
hinta päättyy
n. 1 kk ennen
tapahtumaa.
Ilmoittautu-
mien päättyy
noin. 1 viikko
ennen tapah-
tumaa.
Tapahtuman
markkinointi.

Näkyminen
sosiaalisessa
mediankana-
vissa (laadulli-
nen tavoite),
viestiminen ta-
pahtumassa ja
osallistujien
viestien
uudelleen vies-
timinen organi-
saation tililtä.

Palautekysely ja
kiitos osallistumi-
sesta kirje
Ennakkomarkki-
nointi seuraavan
vuoden tapahtu-
masta.

Tapahtuman lähtökohtia analysoidaan sisäisten ja ulkoisten analyysien kautta ja yhteen-

vetona käytetään SWOT-analyysia.

Lait ja asetukset vaativat työnantajaa huolehtimaan työntekijän työturvallisuudesta. Työn-

antajan on oltava myös perillä siitä, miten voidaan tämä velvoite täyttää parhaiten. Turval-

lisuutta työssä voidaan edistää oppimalla hyviä tapoja ja käytäntöjä muilta yrityksiltä sekä

verkostoitumalla. Työturvallisuus on myös tulevaisuuden megatrendi, joka vaikuttaa mo-

nen yrityksen tekemiseen. Useassa yrityksessä työturvallisuus on myös yksi osa yrityksen

arvoja sekä vastuullisuutta esimerkiksi Kone Oy:llä. Työtapaturmien vähentäminen on kir-

jattu yrityksien johdon tavoitteisiin. Suurissa rakennushankkeiden kilpailutuksissa urakan

saamisen edellytys on turvallinen toimintatapa ja vähäiset työtapaturmat, etenkin hank-

keissa, jossa on useita toimijoita eri yrityksistä samalla työmaalla. Suomen hallituksella

yksi kärkihankkeista on työurien pidentäminen ja työntekijöiden terveenä töissä sekä va-

paa-ajalla pysyminen.
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Seminaarilla on hyvät lähtökohdat saavuttaa paikka työturvallisuuden merkittävänä vuosit-

taisen tapahtumana. Foorumin jäsenmäärä kasvaa vuosittain ja tavoitteena on tehdä se-

minaarista päätapahtuma, johon joka vuosi jäsenet haluavat osallistua. Lisäksi tapahtu-

malla toivotaan olevan kiinnostusta myös ei-jäsenten keskuudessa ja heille syntyisi kiin-

nostus liittyä foorumin jäseneksi.  Seminaarin markkinoinnissa voidaan hyödyntää laista

tulevaa työantajan velvoitetta huolehtia yrityksen työturvallisuudesta ja työsuojelusta

Seminaari järjestetään vuosittain ja on foorumin jäsenseminaari. Silti joka vuonna semi-

naarin järjestäminen on aina uusi kilpailutilanne. Yrityksien talous on edelleen nousukau-

desta huolimatta kireä ja rahaa ei haluta käyttää henkilöstön koulutukseen organisaation

ulkopuolella. Organisaatio, joka lähettää osallistujan seminaarin laskee kustannuksiksi se-

minaarimaksun lisäksi mahdolliset matkakulut, majoituskulut, päivärahat sekä menetetty

työaika. Seminaarin ohjelman ja sisällön tulee olla sellainen, että osallistuja hyötyy siitä

sekä opittua voi viedä työpaikalle.

Seminaarin projektiryhmä koostuu työturvallisuuden asiantuntijoista ja tutkijoista. He osal-

listuvat useihin tutkimusprojekteihin sekä ovat yhteydessä asiakkaisiin. Järjestäjillä on

usean vuoden kokemus seminaarien ja tapahtumien järjestämistä. Haasteena tapahtu-

man järjestämisessä on, että kukaan ei pysty tekemään sitä päätoimisena vaan tehdään

muun työn ohessa.

Seminaarin projektiryhmässä oli tuotepäällikkö, projektipäällikkö, markkinoinnista vas-

taava, graafikko sekä 3-5 asiantuntija, jotka osallistuivat ohjelman suunnitteluun alkuvai-

heessa. Tapahtuman ilmoittautumisjärjestelmä ja asiakasviestintä otetaan ulkoisen toimi-

jan kautta. Seminaarin tapahtumantuotannossa apuna ja suunnittelussa oli mukana myös

koulutuksen ja tapahtumatuotannon osaaja.

Taulukossa 5 on pohdittu tapahtuman vahvuuksia ja heikkouksia SWOT-analyysin kautta.

Sisäisinä kehitettävinä on käytettävissä olevat vähäiset työntekijäresurssit niin suunnitel-

lun, markkinoinnin sekä tapahtumatuotannon puolella. Tämän opinnäytetyön yksi tarkoitus

on tehdä sellainen kehittämissuunnitelma, että resurssit voidaan hyödyntää kaikista par-

haiten. Sijainti on kohdassa heikkoudet sekä vahvuudet. Vahvuutena kehitetään Itä-Suo-

men alueella verkostoitumista. Ulkoisina mahdollisuuksina pidetään vahvaa jäsentyöpaik-

kojen verkostoa ja uhkina yrityksen budjetoinnin väheneminen työntekijöiden seminaarien

osallistumiseen sekä painotus webinaareihin.
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Taulukko 5. Seminaaritapahtuman SWOT-analyysi.

SI
SÄ

IN
EN

YM
PÄ

R
IS

TÖ

Vahvuudet Heikkoudet

· järjestäjän maine ja osaaminen
· perinteinen seminaari
· foorumin jäsenyys
· hyväksi havaittu toimivat konsepti
· samat tapahtuman tekijät vuosittain
· edellisien vuosien hyvät ja kehittävät pa-

lautteiden hyödyntäminen
· sijainti

· käytettävissä olevat työntekijäresurssit
· muun henkilöstön sitoutuminen
· johdon tavoitteet ja odotukset vr. resurssit

o ohjelmaa tehtäessä varauduttu
suureen osallistujamäärään. Entä
jos ei toteudu?

· markkinointibudjetin pienuus
· sijainti

U
LK

O
IN

EN

YM
PÄ

R
IS

TÖ

Mahdollisuudet Uhat

· profiloitua työturvallisuuden tärkeim-
mäksi tapahtumaksi

· ei vastaavaa työturvallisuuden
verkostoitumistapahtumaa

· foorumin jäsentyöpaikkojen verkoston
käyttäminen

· yrityksien käytettävissä olevat rahat henki-
lökunnan koulutuksiin

· erilaiset maksulliset ja maksuttomat we-
binaarit

· hinta
· saadaanko osallistujien kannalta mielen-

kiintoisia puhujia

4.2 Tapahtuman digitaalisen markkinoinnin kehittäminen

Käytettävä markkinointibudjetti vuoden 2019 seminaaritapahtumaan nostamaan kymme-

nellä prosentilla vuoden 2018 käytetystä markkinointibudjetista.  Näin saadaan digitaalista

markkinointia kohdistettua paremmin kanaviin missä potentiaaliset asiakkaat ovat. Perin-

teistä mainosviesti painotteista markkinoinnista siirrytään entistä enemmän sisältömarkki-

nointiin, jolla houkuttavalla sisällöllä luodaan asiakkaan kiinnostus. Eri mediatyyppejä ku-

ten videota, podcastia, blogeja sekä artikkeleita tullaan enemmän tuottamaan markkinoin-

nin työvälineeksi.

Sisällöstä nostettavia aiheita sisältömarkkinointiin

· Ilmoittautuminen aukeaa
· Early bird -hinta voimassaolo
· Ryhmäilmoittautuminen
· Tuumatunnit
· Työpaikkavierailut
· Nostot puhujista ja heidän aiheista
· Mediassa tulleet nostot seminaarin teemasta ja aiheista
· Työturvallisuuden tasoluokituksen saaneet
· Tapahtumasuunnittelun ja -tuotannon omat aiheet ja kirjoitukset
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Taulukossa 7 on esitetty organisaatiolla käytössä olevat omat sosiaalisen median kana-

vat, mitä tullaan hyödyntämään orgaanisen eli maksuttomien postauksien kautta. Seuraa-

jien määrä vaihtelee kanavissa ja osassa seuraajina voi olla samat henkilöt. Näiden kana-

vien kautta saadaan kuitenkin suuri kattavuus potentiaalisia asiakkaita. Kanavien julkaisu-

aikataulu on suunniteltu niin, että se on tasaista ja muistuttelevaa.

Taulukko 7.  Julkaisusuunnitelma eri kanavissa orgaaniset eli maksuttomat postaukset.

Kanava
Twitter
Työterveys-
laitos

Twitter
Nolla tapatur-
maa -foorumi

Linkedin
Työterveys-
laitos

Facebook
Työterveyslai-
tos

Facebook
tapahtuma-
sivu
seminaarin
oma

Seuraajien
/tykkääjien
määrä
(3.1.2019)

17 300 1610 5864 8670 perustettu
22.1.2019

Julkaisu-
ajankohta

joka toinen
viikko tiistai

1-2 kertaa vii-
kossa: maa-
nantai/keski-
viikko/torstai

kerran
viikossa
tiistai

kerran
viikossa
tiistai

joka toinen
viikko tiistai

Aihetyyppi
Nostoja
aiheesta.
Asiapitoisia.

Nostoja ai-
heesta sekä
ajankohtaisia
ilmoittautumi-
seen ja ohjel-
maan liittyviä
nostoja

Nostoja
aiheesta sekä
ajankohtaisia
ilmoittautumi-
seen ja ohjel-
maan liittyviä
nostoja.

Nostoja
aiheesta sekä
ajankohtaisia il-
moittautumiseen
ja ohjelmaan liit-
tyviä nostoja.

Nostoja aiheesta
sekä ajankohtai-
sia ilmoittautu-
miseen ja
ohjelmaan
liittyviä nostoja.

Maksullisen markkinoinnin sekä sähköpostimarkkinoinnin julkaisusuunnitelmat on esitetty

taulukossa 8. Siihen on otettu huomioon edellisen seminaaritapahtuman jälkimarkkinointi,

jota myös hyödynnetään tänä vuonna. Maksullisen markkinoinnin kampanja-ajat on ja-

oteltu kolmeen, joista ensimmäinen on ilmoittautumisen alkaessa, toinen muutaman viikko

sen päättyessä ja kolmas ennen kuin early bird -ilmoittautuminen päättyy. Näihin kahteen

viimeiseen on budjetoitu eniten käytettävän rahaa. Lisäksi optiona on vielä suunniteltu

early bird -hinnan päättymisen jälkeen yksi kampanja-aika. Tämä käytetään, mikäli ilmoit-

tautujia ei ole riittävästi ja halutaan vielä niiden hankintaa tehostaa. Budjetin jakautuminen

on taulukossa esitetty prosenttimäärillä.

Pääpaino tapahtuman markkinoinnissa on sähköpostimarkkinoinnissa, kuten aikaisem-

mista analyyseista todettiin sen olleen hyvin tuottoisaa. Kohderyhmäasiakkaiden osoitteet

löytyvät jo organisaatiolta, joten se voidaan katsoa olevan täysin maksutonta markkinoin-

tia.
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Taulukko 8. Markkinoinnin kampanja-ajat ja kanavat
Kohderyhmä Kanava Budjetti

EDELLISEN TAPAHTUMAN AIKANA TOUKOKUU VKO 20/2018

Merkitse kalenteriisi ensi vuoden
tapahtuma ja tule mukaan!

- seminaarin
osallistuja
- tapahtuman uutis-
kirjeen tilanneet
- foorumin jäsenet
- omien sosiaalisten
median kanavien
seuraajat

- sähköposti
- sosiaalinen media

0 %
käytetään omia
kanavia ja omia listoja

ILMOITTAUTUMINEN AUKEAA TAMMIKUU VKO 2/2019

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu,
hyödynnä early bird etu!

- seminaarin
osallistujat
- tapahtuman uutis-
kirjeen tilanneet
- foorumin jäsenet
- omien sosiaalisten
median kanavien
seuraajat
- tapahtuman verk-
kosivuilla kävijät

- sähköposti
- sosiaalinen media
- omat kanavat
orgaaninen
näkyväisyys
erilaiset aihepos-
taukset viikottain

0 %
käytetään omia
kanavia ja omia listoja

Maksettu mainonta jakso I
vko 2-5/2019

- edellisen seminaa-
rin osallistujat

- Facebook, Lin-
kedin, Twitter

15 %

Sisäinen markkinointi ja ver-
kostojen hyödyntäminen
”kerro tapahtumasta asiakkaal-
lesi/yhteistyökumppanillesi”
Materiaalit: sähköpostin allekir-
joitukseen mainosbanneri, esite,
powerpoint-kalvo tapahtumasta

organisaation johto
sekä työntekijät, foo-
rumin jäsenet, oh-
jausryhmä sekä
muut kehittämiseen
osallistujat, muut yh-
teistyökumppanit

- intranet
- sähköposti

0 %
käytetään omia
kanavia

ILMOITTAUTUMINEN ENNEN EARLY BIRD -HINNAN SULKEUTUMISTA 15.4.2019 SAAKKA
Ilmoittaudu early bird -hinnalla!
Hyödynnä myös ryhmäalennus!

- edellisen seminaa-
rin osallistujat
- tapahtuman uutis-
kirjeen tilanneet
- foorumin jäsenet
- omien sosiaalisten
median kanavien
seuraajat
- organisaation eri
työsuojelu /työturval-
lisuus -sivujen kävi-
jät
- koulutuksissa
käyneet

- sähköposti,
- sosiaalinen media
- omat kanavat
 orgaaninen
 näkyväisyys,
 erilaiset aihepos-
taukset viikottain

0 %
käytetään omia
kanavia

Maksettu mainonta jakso II
vko 9-10/2019

F acebook, Lin-
kedin, Twitter

35 %

Maksettu mainonta jakso III
vko 13-16/2019

35 %
huom! otetaan huomi-
oon myös ilmoittautu-
mistilanne

(Maksettu mainonta jakso IV)
vko 19/2019
ilmoittautuminen päättyy
13.5.2019

Optiona, jos osallistujia ei ole vielä riittä-
västi. Kanavat ja kohdennus katsotaan mai-
nonnan edellisten jaksojen tuloksien perus-
teella.

15 %

Mainonnan arvioitu budjetti yhteensä 100 %
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Seminaaritapahtumasta tehdään myös erilaisia markkinointimateriaaleja, joilla saadaan

organisaation työntekijät markkinoimaan sitä omille verkostoilleen. Näitä ovat sähköpostin

allekirjoitus, powerpoint-kalvo esityksiin, sosiaalisen median posteri sekä esite.
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5 Pohdintaosio

Tässä osiossa on pohdinta opinnäytetyön toiminnallisen osuuden johtopäätöksistä

sekä arvioidaan omaa oppimista. Toiminnallisen osuuden asioita peilataan työn alussa

asetettujen tavoitteiden mukaan.

5.1 Johtopäätökset ja oma oppiminen

Opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella, mitkä ovat tapahtuman järjestämisen vaiheet

aina suunnittelusta, jälkimarkkinointiin saakka. Arvioida, vuoden 2018 Nolla tapaturmaa -

foorumin seminaarin markkinoinnin toimenpiteet ja mitä niistä voidaan oppia seuraavaan

tehdessä. Edistää digitaalisen markkinoinnin työvälineiden ja kanavien käyttöä organisaa-

tiossa. Laatia kehittämissuunnitelma seuraavan seminaaritapahtuman järjestämisestä

sekä digitaalisesta markkinoinnista. Suunnitelman mallia voidaan hyödyntää myös organi-

saation muiden tapahtumien suunnittelussa ja markkinoinnissa.

Toiminnallisen työn kehittämissuunnitelma sisälsi tavoitteiden mukaiset tapahtuman jär-

jestämisen vaiheet lisättynä, mikä on kenenkin prosessissa mukana olevan rooli sekä teh-

tävät. Edellisen seminaaritapahtuman markkinoinnin toimenpiteiden onnistumistekijöitä ar-

vioitiin monipuolisesti ja kriittisesti. Nämä antoivat taustaa kehittämissuunnitelmaa varten

sekä loivat perusteita sille, miten digitaalisia markkinoinnin työvälineitä voidaan hyödyntää

ja mitä mittareita niissä tulisi, jotta saadaan tuloksellista mainontaa.

Kehittämissuunnitelmaa on päästy käyttämään jo organisaatiossa sekä hyödyntämään ta-

pahtumien suunnitelmissa. Palaute on ollut hyvää ja etenkin sen taulukkomainen rakenne

sekä kanavajaottelut on koettu toimiviksi. Tapahtumatuotannon ja tapahtuman markki-

noinnin roolien sekä tehtävien selkiyttäminen on virtaviivaistanut toimintaa. Sisältömarkki-

noinnin ajatuksien kautta on ryhdytty luomaan syvempää mediasuunnitelmaa. Se on in-

nostanut organisaation henkilöitä pohtimaan, miten he voisivat edistää tapahtuman mark-

kinointia. Uusia sisältöjä ollaan jo ryhdytty luomaan blogien ja artikkeleiden kautta.

Opinnäytetyöprosessi sujui mutkattomasti ja opinnäytesuunnitelman aikataulun mukai-

sesti, vaikka tein tätä kokoaikaisen työni ohessa viikonloppuisin ja iltaisin. Aihe löytyi

omasta työstäni ja työpaikalta sekä se kehittää omaa työtäni. Olin tätä aihetta lähtenyt jo

kehittämään omassa päässäni puoli vuotta ennen prosessiin ryhtymistä. Opinnäytetyö ra-

kentui oman osaamisen, ideoinnin ja kokemuksien kautta sekä vahvistui tietoperustan
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kautta kokonaisuudeksi. Analysoimiseen käytetyt materiaalit kuten palautekysely, verkko-

liikenne ja sosiaalisten kanavien materiaalit ovat itse keräämiäni sekä analysoimia. Sa-

malla kun kehitin itseäni ja omaa osaamistani, kehitin myös työtäni.

Opinnäytetyö olisi voinut ehkä selkeämmin painottua toiseen osioon, digitaaliseen markki-

nointiin, koska molemmat aiheet ovat hyvin laajoja. Työssäni jouduin rajaaman asiakkaan

ostokokemuksen kokonaan pois sen laajuuden vuoksi. Tämä on kuitenkin erittäin iso osa

asiakkaan ostoprosessia. Hyvällä markkinoinnilla voidaan ohjata asiakas digitaalisen osto-

kanavan portille, mutta jos tästä jatkuva prosessi ei ole sujuva, voi ostoprosessi jäädä

kesken.

Työtä tehdessä olen saanut paljon lisää tietoa ja tämä on ollut suunnaton oppimispro-

sessi, jolla sain yhdistettyä yksittäiset digitaalisen markkinoinnin termit sekä prosessit ko-

konaiseksi kuvaksi. Tällä työlläni on arvoa tulevaisuuteni kannalta edistämään kehittymis-

täni työelämässä sekä organisaatiota jäsentämään digitaalisen markkinoinnin mahdolli-

suuksia entistä paremmin tapahtumien markkinoinnissa. Olen oppinut opinnäytetyöpro-

sessin aikana kartoittamaan ja käyttämään erilaisia lähteitä tietoperustana. Pystyn myös

kriittisesti arvioimaan, lähteen tarkoitusperiä sekä osaamista, hyödyntäessäni sitä tässä

opinnäytetyössä ja tulevaisuuden digitaalisen markkinoinnin osaamista vaativissa työteh-

tävissä.
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Liitteet

Liite 1: Parhaiten menestyneet sähköpostimarkkinointikirjeet.

1 vko 3/ohjelma julkaistu
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2 vko 7/työpaikkavierailut (nettisivuilla käyneet)
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Liite 2: Huonoiten menestyneet sähköpostimarkkinointikirjeet (sisältö sama molemmissa).

1 vko 13/Vielä ehdit early bird -hinnalla mukaan

2 vko 14/Viimeinen päivä ilmoittautua early bird -hinnalla
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